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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 18 juni 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), 
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. van Es (GB), C.H. Kloos (LT) en O.D. 
Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen (voorzitter), H. Bolhuis (PvdA ), P.A. van 
Mombergen (LT), J. Weering (GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij) en J. Hoogenboom (CU).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Berends (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
Voorzitter : De heer R. Prins (plaatsvervangend) 
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 28 mei 2013 en vaststellen van de 
actielijst 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Bij punt 4 wordt het woord ÄVEBE” gewijzigd in “Van 
Wijk&Boerema” Bij punt 5 wordt het woord “ondermeer” geschrapt. Bij punt 8 wordt de heer 
“Hoogenboom” toegevoegd aan de lijst van leden die tegen het voorstel hebben gestemd. De 
actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
           Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
            
5. Spreekrecht  

Van de geboden mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de heer W. Dijk te Zeegse 
(agendapunten 7 en 8).  

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

Betreft behandeling van de agendapunten 7 en 8. 
 

7. Oprichting regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) 
Gevraagd besluit: Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen een 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 
voor de uitvoering van milieutaken. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Tegen 
het voorstel stemmen de leden Kloos en Kraaijenbrink. Het college zegt de raad toe om op het 
punt van een 5 jaarlijkse, een 2 jaarlijkse evaluatie van de productencatalogus als mogelijkheid in 
te brengen, nader bij de raad op terug te komen.      
 

8. Nota Verbonden Partijen 2013 
Gevraagd besluit: De Nota Verbonden Partijen 2013 vaststellen. 



 

 

gemeente Tynaarlo 
2 

Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Tegen het 
voorstel stemt mevr. Engels.    
 

9. Begroting Recreatieschap Drenthe 2014 
          Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de  
          ontwerp begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe. 

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

10. Jaarrekening Alescon 2012 
          Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de  
           jaarstukken 2012 Alescon 2012. 

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

11. Jaarstukken 2012 en begroting 2014 GGD  
           Gevraagd besluit:  

1. kennisnemen van de jaarrekening 2012 van de GGD Drenthe 
2. Instemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de GGd Drenthe met daarin de  

           zienswijze van de gemeente Tynaarlo over de conceptbegroting 2014   
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe hem schriftelijk te informeren over de stijging van het aantal meldingen van OGGZ 
gevallen in de gemeente Tynaarlo. Verder zal het college in de brief aan de GGD wijzen op het 
actualiseren van de website en de inhoud van de brief aan de GGD strakker formuleren 
(toevoegen woordje “graag” en “inzichten” aanpassen in “inzicht”).  
 

12. Zendtijd Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren (Tynaarlo-lokaal)  
          Gevraagd besluit: Een positief advies uitbrengen over het toewijzen van zendtijd aan de  
          Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren (Tynaarlo Lokaal).  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
13.     Bestemmingsplan Holtenweg Vries 
          Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan Holtenweg Vries vaststellen; 
2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
14.     Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer gemeente Tynaarlo   

Gevraagd besluit: De Bodemkwaliteitskaart en de Nota Bodembeheer gemeente Tynaarlo 
vaststellen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
15.     Onttrekken van het Hoogholtje Zuidlaren aan de openbaarheid 

Gevraagd besluit:  
1. Het ontwerpbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het Hoogholtje Zuidlaren 

vaststellen;  
2. te besluiten om afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren en het 

           ontwerpbesluit ter inzage te leggen.  
           Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
  
16.     Bouwplan G.J. Geyssendorfferweg Paterswolde 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de bouw van 18  
          woningen aan de G.J. Geyssendorfferweg in Paterswolde 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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17      Begrotingswijziging 
Gevraagd besluit: de vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
van de posten “Onvoorzien 2013” 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
18.     Informatie uit het college / namens het college 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
          Het college zegt de raad toe om in het jaarverslag cultuur en jeugdsoos de raad nader te  
          informeren op het overzicht van de resultaten Jongerenwerk (aantal gerealiseerd; 910 jongeren)  
          en de wijze waarop het succes van het project voortgezet wordt. 
           
19.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 5 juni 2013) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
  
20.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.   
 
21.     Sluiting           
          De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering met de mededeling dat de behandeling van de  
          perspectievennota in de raad van 27 augustus 2013 behandeld wordt in plaats van in de  
          vergadering van 2 juli a.s. 

 
     

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          27 augustus 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 


