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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 29 januari 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), G.K.C. Baggerman (VVD), R.R.M. Zuiker (GL), 
M.A. Engels- van Dijk (D66), A. Lubbers (PvdA), alsmede de heren R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), 
H. Bolhuis (PvdA ), A. Kalk (PvdA), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. 
Heikamp (VVD), F. Haisma (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen 
(LT), P. van Es (GB), J. Weering (GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij), J. Hoogenboom (CU), 
C.H. Kloos (LT) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Kosmeijer (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : De heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, de vertegenwoordigers van de pers, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de 
ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda worden 3 moties “vreemd aan de orde 
van de dag” toegevoegd. Deze worden behandeld als agendapunten 22a, 22b en 22c.   
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 december 2012 en vaststellen 
van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling van de 
besluitenlijst en tot een gewijzigde vaststelling van de actielijst; inhuur derden en het centrumplan 
Eelde worden als niet afgehandeld beschouwd.    
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Pieters en Rietkerk 
(inschakeling bureau BING, schorsing ambtenaar). De vragen leiden niet tot toezeggingen van de 
kant van het college. 
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Oeloff uit Midlaren (agendapunt 
8).    

 
6. Behandeling agendapunt ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft behandeling van agendapunt 8.  
  

7. Centrumplan Eelde 
          Gevraagd besluit: 
           1. Kennis te nemen van de stand van zaken centrumplan Eelde aan de hand van de memo van  
               dit voorstel. 
           2. Kennis te nemen van de ontbinding van de verkoopovereenkomst met de Gouden Engel  
               projectontwikkeling B.V. betreffende de percelen Hoofdweg 73 te Eelde (Ellen Lageman)  
               Stoffer Holtjerweg 1 en 2 te Eelde (C1000 en de Blokker). 
           3. De verkoopovereenkomst met de Gouden Engel projectontwikkeling B.V. betreffende het  
               perceel Hoofdweg 67 te Eelde (garage Koops) te ontbinden. 
           4. De koopcontracten met NWV betreffende de percelen Hoofdweg 73 (Ellen Lageman) en 
               Stoffer Holtjerweg 1 en 2 (C1000 en de Blokker) te ontbinden. 
           Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
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8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Parc de Bloemert Midlaren’ 

Gevraagd besluit:  
- Het bestemmingsplan ‘Parc de Bloemert’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten  
  als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPdeBloemert-0401 met de bijbehorende  
  bestanden gewijzigd vast te stellen; 
- De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Parc de 
  Bloemert’ gewijzigd vast te stellen; 
- Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

9. Vaststelling geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietwijk Zuid 
Gevraagd besluit: Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietwijk Zuid Ter Borch met de daarin 
vermelde welstandscriteria vast te stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
10. Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo “Doorwerking Rekenkameraanbevelingen” 
          Gevraagd besluit:  
          - Kennis te nemen van het rapport “Doorwerking Rekenkameraanbevelingen”; de    
            conclusies en aanbevelingen te delen en deze over te nemen; 

    - Artikel 10 lid 2 van de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo aldus te 
      wijzigen dat de commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.  

Besluit raad: Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Voor 
het voorstel stemmen de leden: Wiersema, Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van 
Heukelum, Heikamp, Haisma, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering, Hoogenboom en 
Kloos. De overige leden stemmen tegen het voorstel. 
 

11. Tijdelijke huisvesting Mariaschool in Groote Veen 
Gevraagd besluit: Krediet met maatschappelijk nut van € 112.872 beschikbaar te stellen voor 
tijdelijke huisvesting van de Mariaschool in de wijk Groote Veen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De heer 
Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig.  

 
12. Verklaring van geen bedenkingen Oude Badweg 60 te Eelderwolde 

Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een 
recreatiewoning op het perceel Oude Badweg 60 te Eelderwolde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De heer Van 
Mombergen was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig  
 

13. Krediet beschikbaar stellen voor vervanging weegbrug op de gemeentewerf 
Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 76.000,00  (excl. BTW) voor het vervangen 
van de weegbrug op de gemeentewerf. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
14. Vaststellen verordening vergoeding inzameling oud papier (2013) 

Gevraagd besluit: Vaststellen van de verordening vergoeding inzameling oud papier (2013). 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt de verordening gewijzigd vastgestel; artikel 2 
van de verordening komt te vervallen. 

 
15. Statutenwijziging stichting Baasis 

Gevraagd besluit: In te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting Baasis om een 
samenwerkingsschool in Glimmen mogelijk te maken. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe om bij de eerstvolgende wijziging van de statuten artikel 3, lid 3a (opheffen van een 
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school) aan te passen omdat de bevoegdheid tot het opheffen van een school aan de 
gemeenteraad is. De heer Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig. 

 
16. Vervanging van het brandweervoertuig, de tankautospuit 81-33, van de post Zuidlaren 

Gevraagd besluit: 
- Krediet beschikbaar stellen van € 265.000,--; 
- De kapitaallasten á € 29.592,-- voor 2013 en verder te dekken uit de “reserve brandweer”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
17. Inzet reserve participatie educatiebudget 2013 

Gevraagd besluit: Een bedrag van € 25.920, te dekken uit de reserve participatie, te bestemmen 
voor het educatiebudget 2013, ter financiering van een cursus alfabetisering van januari – juli 
2013. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe dat indien de berekening leidt tot een aanpassing van het besluit, de raad daarover schriftelijk 
geïnformeerd wordt. 

 
18. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de 
standen van de post “onvoorzien 2013”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
19. Informatie Raadswerkgroep Ro/Welstand gemeente Tynaarlo ( ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 26 september 2012. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

20. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
21. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 januari 2013 ) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad kennis van de stukken in de leesmap.    
 
22a.   Motie Leefbaar Tynaarlo (onwenselijkheid schaalvergroting gemeentelijke herindeling Drenthe) 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 7 stemmen voor en 16 stemmen  
          tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden: Kloos, Van Mombergen, Kraaijenbrink, Kalk,  
          Van Es, Weering en Baggerman. De overige leden stemmen tegen de motie.    
 
22b.   Motie CDA (huishoudelijke hulp) 
          Besluit raad: De motie wordt met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Voor de  
          motie stemmen de leden Wiersema, Baggerman, Zuiker, Lubbers, Prins, Talens, Bolhuis, Kalk  
          Haisma,  Meerman, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering, Kloos en Rietkerk. De  
          overige leden stemmen tegen. 
 
22c.   Motie VVD, D66, LT en Gemeentebelangen (inzage in BING rapportage)  
          Besluit raad: Motie wordt niet in stemming gebracht, maar aangehouden voor behandeling in de  
          raadsvergadering van 26 februari 2013. 
 
23. Sluiting           

De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering 
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          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          26 februari 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     


