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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 14 mei 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. Berends (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. Hij deelt de raad 
mee dat het presidium besloten heeft om het aanvangstijdstip van de vergadering van 28 mei 
2013 in verband met de volle agenda te bepalen om 18.30 uur.   

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 april 2013 en vaststellen van de 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot gewijzigde vaststelling van 
de besluitenlijst.  
 

4. Vragenrecht 
           Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Wiersema (ongemakken visueel  
           gehandicapte na herstelwerkzaamheden aanleg glasvezelkabel Eelde). De vraag leidt  tot een  
           toezegging van de kant van het college extra aandacht hieraan te schenken en de klachten op te  
           pakken. 

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.     
 
6. Behandeling agendapunt ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Agendapunt komt te vervallen.  
 
7        Woonbotenbeleid gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Besluit raad: Het college zegt de raad toe om de suggesties vanuit de fracties mee te nemen in 
een brede notitie “wonen op het water” en deze voor het einde van dit jaar aan de raad voor te 
zullen leggen.     
  

8.        Riolering woonboten De Groeve) 
           Gevraagd besluit: Een krediet van € 80.000,- beschikbaar stellen voor aanleg riolering  
           woonboten De Groeve. 

 Besluit raad: Door de fracties van PvdA en Leefbaar Tynaarlo wordt ene amendement op dit   
 voorstel ingediend met de strekking om een krediet van € 100.000 in te dienen voor de aanleg  
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 van riolering voor 5 woonboten. Dit amendement wordt met 16 stemmen voor en 7 tegen   
aangenomen. Voor stemmen de leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Lubbers, Prins, Talens,  
Bolhuis, Kalk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es  
Weering en Kloos. De overige leden stemmen tegen. Het gewijzigde besluit wordt met 16 
stemmen voor (leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Lubbers, Prins, Talens, Bolhuis, Kalk, 
Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es  Weering en 
Kloos) en 7 stemmen vastgesteld.      
  

9.        Beleidsnotitie Bed & Breakfast-accomodaties 2013 
 Gevraagd besluit: De beleidsnotitie “Bed & Breakfast-accomodaties 2013” vaststellen 
 Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 1 stem     
 tegen (M.A. Engels- van Dijk) aangenomen.     
      

10       Verordening startersleningen gemeente Tynaarlo 
Gevraagd besluit:  
1.  de Notitie startersleningen gemeente Tynaarlo vaststellen. 
2.  de Verordening starterslening gemeente Tynaarlo vaststellen. 
3.  een krediet van € 360.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van de pilot vanuit de   
    gemeentelijke rekening-courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).  

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met een  
           verlaging van de verwervingskosten tot een bedrag van € 200.000,-.  
           Het college zegt de raad toe de tijdsduur van de verordening te koppelen aan de               
           duur van de Blok-regeling en na beëindiging daarvan met een evaluatie te komen. Verder zegt 
           het college toe de verstrekking van duurzaamheidsleningen te zullen onderzoeken en na te gaan  
           of stimuleringsmaatregelen in het kader van deze regeling voor het centrumplan in Vries mogelijk  
           zijn. De fractie van de CU geeft middels een stemverklaring aan tegen de koppeling met de  
           “Blok-regeling” te zijn. 

 
11.     Aanleg schoolplein Multifunctioneel Centrum Ter Borch 

Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het 
Besluit Omgevingsrecht af te geven in verband met het voorgenomen besluit om 
omgevingsvergunning te verlenen voor het project aanleg schoolplein MFC Ter Borch, 
Groningerweg 112 in Eelderwolde 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe te onderzoeken of de grootte van het schoolplein voldoende is na deze uitbreiding en 
de raad daarover te informeren  
 

12.      Vervanging van drie warmtebeeldcamera’s van de brandweer Tynaarlo  
Gevraagd besluit:  
1. Een krediet van € 30.000,-  beschikbaar te stellen; 
2. De kapitaallasten van € 7.350,- voor 2014 en verder, te dekken uit de ‘reserve brandweer 
materieel’  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.          
        

13.      Vestiging zorgboerderij op het perceel Kweeklustweg 1 te Tynaarlo   
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het 
Besluit Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een vergunning te 
verlenen de vestiging van een zorgboerderij Kweeklustweg 1 te Tynaarlo  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De raad wordt 
schriftelijk geïnformeerd over concurrentie ten opzichte en de aanwezigheid van een Thomashuis 
in Tynaarlo. Mevr. Baggerman was tijdens de beraadslaging en stemming over dit voorstel 
afwezig.         
 

14.     Begrotingswijziging 
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Gevraagd besluit: de vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de posten “Onvoorzien 2013” 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt tot een gewijzigde vaststelling besloten  
           (amendement agendapunt 8).  

 
15.     Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16.     Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 mei 2013) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
17.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 
18.     Sluiting           
          De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering 
 

  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          28 mei 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     


