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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 12 november 2013, 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), 
A. Lubbers (PvdA), N. Hofstra (VVD) evenals de heren R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), H. Bolhuis 
(PvdA ), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), G.J. 
Wensink (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es 
(GB), J. Weering (GB), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), A. Kalk (PvdA aanwezig bij de  
agendapunten punt 8 en 9), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), en J. E. 
de Graaf (CU) en gemeentesecretaris/directeur J.P.J. van Muijen 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
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 ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober 2013 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld (toevoeging bij 
vragenrecht fusie Haren/Tynaarlo). De actielijst wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 

 
4. Vragenrecht 

Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 

5. Spreekrecht 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door mevr. Bisschop namens CBS De Holtenhoek, 
OBS De vijverstee en SKID (agendapunt 9a). 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Behandeling vindt plaats bij agendapunt 9a. 
 

7. Procedurevoorstel behandeling Najaarsbrief 2013 en Begroting 2014 
          Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure van behandeling beide  
          onderwerpen. 
          Besluit raad: Conform voorstel besloten; de leden Van Momberen en Kraaijenbrink stemmen 
          tegen. 
 
8. Najaarsbrief 

Gevraagd besluit: 
 1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster  
     per 1 september 2013; 
 2. Van het incidentele en structurele voordeel 2013 ad € 126.941 een bedrag van € 23.941 toe te  
     voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI) en € 103.000 aan de reserve  
     IAB; 
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 3. Voor 2014 en volgende jaren het structurele voordeel ad € 43.609 mee te nemen in de 
     begroting 2014; 
 4. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.176.003; 
 5. In te stemmen met het samenvoegen van het krediet ‘Decentralisatie in het sociale domein’ en 
     het krediet ‘Focusgelden’; 
 6. In te stemmen met het samenvoegen van de investeringskredieten ‘openbare verlichting 2010’  
     en ‘vervangen van lampen en lichtmasten 2012’; 
 7. In te stemmen met het toevoegen van € 595.000 vanuit de voor het Brinkenplan Zuidlaren  
     incidenteel beschikbaar gestelde middelen 2013 aan het krediet ‘Herinrichten Brink Zuidlaren’; 
 8. In te stemmen met het instellen van een reserve Vrijwilligersprijs en hieraan het jaarlijks  
     beschikbare budget ad € 5.571 toe te voegen; 
 9. Kennis te nemen van de projectenrapportage najaar 2013. 

           Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 17 stremmen voor en 6 stemmen  
           tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Pieters, Hofstra, Van Heukelum,  
           Onur, Heikamp en Engels. De overige leden stemmen voor het voorstel. 

 
9. Begroting 

Gevraagd besluit: 
De programmabegroting 2014 vast te stellen.  

          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 17 stremmen voor en 6 stemmen  
          tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Pieters, Hofstra, Van Heukelum, Onur,  
          Heikamp en Engels. De overige leden stemmen voor het voorstel. 
          Het college zegt de raad toe: 

1. een subsidieregeling voor startende ondernemers (model Assen) nader te onderzoeken; 
2. een onderzoek uit te voeren naar aansluiting bij Burgernet; 
3. de raad duidelijkheid te verschaffen over de aan hem op 1 november gezonden email m.b.t. 

de reservering van de 1 mln; 
4. de afbouw van de subsidie aan het TRIAS te verduidelijken. 

          Door de fractie van GL wordt een motie ingediend met de volgende strekking: het college op te  
          dragen om te onderzoeken op welke wijze de aandelen van vliegveld Eelde van de hand kunnen  
          worden gedaan; aan welke partijen de aandelen kunnen worden overgedragen, wat de financiële  
          effecten zijn van de overdracht van aandelen, wat de andere mogelijke effecten zijn van de  
          overdracht van de aandelen en de resultaten van het onderzoek te presenteren in de volgende  
          raadsvergadering zodat met de uitkomsten van het onderzoek een besluit kan worden genomen  
          over het afstoten van de aandelen Groningen Airport Eelde. De motie wordt met 7 stemmen voor  
          en 16 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden: Zuiker, Meerman, Rietkerk,  
          Kloos, Kraaijenbrink, Van de r Meij en Lubbers. De overige leden stemmen tegen.    
  
9a.     Initiatiefvoorstel scholen Vries (fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Als principebesluit vast te stellen dat in Vries een “brede school” zal worden gerealiseerd 
               waarbij de huidige scholen OBS De Vijverstee en CBS De Holtenhoek in een gezamenlijke 
               locatie worden ondergebracht; 
          2.  als principebesluit vast te stellen dat deze “brede school” op huidige locatie van OBS De 
               Vijverstee te Vries (en de onmiddellijke omgeving daarvan, aan het adres De Fledders 14 te 
               Vries) gerealiseerd zal worden; 
          3.  als principebesluit vast te stellen dat deze “brede school” uiterlijk in 2016 gerealiseerd dient te 
               zijn; 
          4.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen zo spoedig mogelijk een nader 
               uitgewerkt voorstel, inclusief tijdpad, aan de raad ter goedkeuring voor te leggen, en al het 
               nodige te doen om het voorgaande ten uitvoer te brengen; 
          5.  te bepalen dat dit besluit door het college namens de raad bekendgemaakt wordt op de wijze 
               als geregeld in artikel 3:42 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. 
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Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 14 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden Kloos, Van Mombergen, Kraaijenbrink,  
Talens, Bolhuis, Prins, Lubbers, Pieters, Hofstra, Van Heukelum, Heikamp, Onur, Engels en Van 
Es. De overige leden stemmen tegen.  
De heer Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 

10. Kadernota Economie Tynaarlo verbindt! (aangehouden agendapunt raad 29 oktober 2013)  
          Gevraagd besluit:  

1. Instemmen met de “Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!” 
2. Voor de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar stellen voor de ondersteuning 

en uitvoering van het beleid, niet zijnde ambtelijke inzet, met een jaarlijkse evaluatie van de 
gevraagde bijdrage. 

3. Kennisnemen van de ‘Startnotitie Verbinden en Samenwerken’. 
4. Instemmen met de tekstaanpassing “alleen zonne-energie en algen” 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Op het voorstel  
          wordt een motie ingediend namens de fracties van VVD, D66, GB, vdMeij, GL en LT met de  
          strekking waarbij het college opgedragen wordt om de verordening  winkeltijden zodanig aan te  
          passen dat openstelling op zondag mogelijk wordt en zorg gedragen wordt voor een passende en  
         correcte implementatie van de gewijzigde verordening en de raad 1 jaar na inwerkingtreding van  
         de gewijzigde verordening winkeltijden, een analyse en evaluatie voor te leggen en hem daarover  
          te informeren. De motie wordt met 16 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Voor de  
          motie stemmen de leden: Pieters, Hofstra, Van Heukelum, Onur, Heikamp, Engels, Weering, Van 
          Es, Van der Meij, Kloos, Bolhuis, Van Mombergen, Kraaijenbrink, Rietkerk, Zuiker en Meerman.  
          De overige leden stemmen tegen.  
          
11. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 (aangehouden agendapunt raad van 29 oktober 2013)  
          Gevraagd besluit: De Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. Het college zegt toe  
          na te gaan op welke wijze het onderhoud van en de AED’s in bijv. dorpshuizen wordt uitgevoerd. 
 
12. Conceptbegroting 2014 ISD Werkpleinbaanzicht (aangehouden agendapunt raad 29 oktober 

2013)  
          Gevraagd besluit: Instemmen met de conceptreactie aan het bestuur van de Intergemeentelijke  
          Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.  
 
13. Ontwerpbegroting 2014 RUD (regionale uitvoeringsdienst Drenthe)  
          Gevraagd besluit:  
          1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2014 van de RUD  
          2. Instemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 365.623,- en de bijbehorende dekking. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 12 stemmen tegen en 10 stemmen 
          voor verworpen. Voor het voorstel stemmen de leden: Zuiker, Meerman, Rietkerk, Engels,  
          Wiersema, Wensink, Weering, Van Es, Van der Meij en Hoogenboom. De overige leden stemmen  
          tegen. 
 
14. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
          van de posten ‘Onvoorzien 2013‘.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt met inachtneming van de besluitvorming bij 
punt 13, de begrotingswijziging gewijzigd vastgesteld. 

           
15. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.   
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16. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 31 oktober  2013). 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 

 
17. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap 
 
18. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.40 uur de vergadering. 
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          26 november 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 

 
 
 
 
 
     


