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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 18 december 2012, 20.00 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), alsmede 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), 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)  en J. E. de Graaf (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. G.K.C. Baggerman (VVD) en dhr. A. Kalk (PvdA) en dhr. H. Kosmeijer 
(PvdA, wethouder) 
 
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. 
Verder wordt kort stil gestaan bij het overlijden van de heer G. Numan, raadslid en wethouder in 
de voormalige gemeente Vries.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 december 2012 en vaststellen 
van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt de raad toe, 
op korte termijn een aantal al langer openstaande toezeggingen af te handelen.   
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Wiersema (aanvullende vragen 
n.a.v. ontvangen brief college Werkplein Baanzicht). Het college zegt toe in januari 2013 deze 
vragen te zullen beantwoorden. 
De heren Kloos en Pieters (inschakeling bureau BING, schorsing ambtenaar) 
Dhr. Rietkerk (samenwerking met buurgemeenten bij het kappen van niet vitale bomen). Deze 
vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college. 
 

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. Krediet project ' groot onderhoud en herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren 
          Gevraagd besluit. Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor het project 'groot  
          Onderhoud en herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren' 
          Besluit raad: Op het voorstel wordt een motie door de fracties van VVD, D66, GB en LT  
          ingediend met de strekking het budget eerst dan aan te wenden nadat alle betrokkenen en alle  
          procedures die daarbij horen zijn afgerond. De motie wordt met 10 stemmen voor en 11 stemmen 
          tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van  
          Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering en Kloos. De overige  
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          leden stemmen tegen de motie. Na Hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 11 stemmen 
          voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden Wiersema, Zuiker, 
          Lubbers, Prins, Talens, Bolhuis, Haisma, Meerman, Van der Meij, Hoogenboom en Rietkerk. De 
          overige leden stemmen tegen het voorstel. 
 
8. Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo “Onderzoek Reserves en Voorzieningen 
          Gevraagd besluit. Kennisnemen van het rapport van de RKT, de conclusies en aanbevelingen  
          delen en deze overnemen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe de aanbevelingen over te nemen en in het voorjaar 2013 met het audit comité  
          voorstellen te ontwikkelen om aan de aanbevelingen inhoud te geven.  
 
9. Ontwerp Structuurvisie Archeologie 

Gevraagd besluit.Ter zake van het ontwerp van de Structuurvisie Archeologie toepassing te 
geven aan de Inspraakverordening door te bepalen dat  gedurende de termijn van 
terinzagelegging van het ontwerp als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht een informatieavond voor de bevolking en belanghebbenden zal worden gehouden. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten    

 
10. Belastingverordening 2013  
          Gevraagd besluit: De volgende verordeningen vast te stellen: 
          1. Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2013  
          2. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2013  
          3. Verordening forensenbelasting 2013 
          4. Verordening leges en legestabel 2013  
          5. Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2013  
          6. Verordening marktgelden en tarieventabel 2013  
          7. Verordening onroerende zaakbelasting 2013 
          8. Verordening precariorechten en tarieventabel 2013  

9. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2013 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fracties van 
VVD, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en D66 geven aan door middel van een 
stemverklaring aan tegen de aanpassing van de tarieven rioolrechten 2013 en onroerend 
zaakbelasting 2013 te zijn. Het college zegt de raad toe in januari 2013 de verordening “oud 
papier” aan de raad voor te leggen en een toelichting over de tarieven voor het ophalen van grof 
huishoudelijk afval, grof tuinafval en elektr(on)ische apparatuur per brief aan de raad te 
verstrekken. 
  

11. Gemeentelijk milieuprogramma 2013 
Gevraagd besluit: Het milieuprogramma 2013 vast te stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fractie van 
Leefbaar Tynaarlo geeft middels een stemverklaring aan tegen de vorming van de RUD als 
gemeenschappelijke regeling te zijn. 
Het college zegt de raad toe hem te informeren over de SLOK projecten en het 
milieueducatieprogramma.  

 
12. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de 
standen van de post “onvoorzien 2012”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten    

 
13. Gemeenschappelijke regeling 

Groningen Airport Eelde: 
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Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering Groningen Airport Eelde 
van 13 december 2012 ( ter inzage). 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken.    
 

14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 27 november, 4 december 2012; 
          Verzonden brieven:  
          - 13 november 2012; aan Koninklijke Vereniging MKB- Nederland, betreft: stijging OZB- tarieven; 
          - 20 november 2012; aan de gemeenteraad, betreft: informatie betreffende Centrumplan Eelde; 

- 20 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: antwoordbrief Leefbaar 
  Tynaarlo inzake vragen over onderhoud en opleiding van en bij AED’s; 
- 23 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: stichting openbaar onderwijs Baasis; 
- 27 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording van uw brief 
  van 5 november jl.; 
- 30 november 2012, aan de gemeenteraad, stand van zaken bezuinigingen ISD; 
- 3 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: onderwijsmonitor. 
ter inzage: 
- Handhavingsbeleid gemeente Tynaarlo; 
- Bevindingen en doorlichting bedrijfsvoering ISD Sociale dienst van de gemeente Aa & Hunze,  
  Assen en Tynaarlo; 
- Bestuursrapportage ISD januari t/m augustus 2012. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe, hem tijdig te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond het centrumplan  
          Eelde.    
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 december 2012) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

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

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering 
 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          15 januari 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
 
 


