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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 24 september 2013, 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), N. Hofstra (VVD vanaf agendapunt 2a) 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), 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 tot en met punt 18), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heer F.A. van Zuilen 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Berends (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
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. Hij deelt  
          namens het presidium mee dat de raadsvergadering van 8 oktober wegens het ontbreken van  
          agendapunten komt te vervallen. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; agendapunt 2A wordt toegevoegd.   
   

2A.     Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten raadslid  
De raad stemt in met het instellen van een commissie ad hoc onderzoek geloofsbrieven, 
bestaande uit de raadsleden, mevr. Wiersema (voorzitter) en de heren Kraaijenbrink en Heikamp 
en de griffier. Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt door de voorzitter van de commissie 
aangegeven dat deze in orde zijn bevonden. De raad besluit tot benoeming van mevr. N. Hofstra 
(VVD) tot lid van de gemeenteraad. Mevr. Hofstra legt vervolgens de belofte af.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 september 2013 en vaststellen 
van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Kalk (molen De Wachter),  
          Van Mombergen (samenwerking zoeken tussen de gemeenten Leek, Noordenveld, Haren en  
          Tynaarlo) en Kraaijenbrink (personeelsgegevens verstrekt in strijd met de Wet Bescherming  
          Persoonsgegevens). Het college zegt toe de raad op korte termijn schriftelijk te informeren over  
          het onjuist verstrekken van persoonsgegevens).    
            
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door: 
- mevr. Van Eeden te Vries (agendapunt 8) 
- de heer Vrieling te Vries (agendapunt 8) 

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

Betreft behandeling van agendapunten 8. 
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7. Dossier Heijerman 
          Gevraagd besluit: Aan de hand van de beschikbare stukken de gevraagde discussie voeren.      
          Besluit raad: De raad stemt in met de conclusies en aanbevelingen zoals in de brief van de  
          waarnemend burgemeester geformuleerd. Verder wordt toegezegd dat het onderzoek naar de  
          bedrijfscultuur voor de jaarwisseling en de implementatie daarvan voor de  
          raadsverkiezingen in 2014 is gestart. Tot slot wordt toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt  
          over het aantal en de kosten van personeelsleden met een wachtgelduitkering.  
          Op het voorstel worden 3 moties ingediend.  
          Motie 1, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo): Onderzoek naar de bedrijfscultuur.  
          Deze motie wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Tegen de motie  
          stemmen de leden Rietkerk en Zuiker; de overige leden stemmen voor de motie. 
          Motie 2, (ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo): Motie van afkeuring gevoerd beleid  
          college. Deze motie met 23 stemmen voor aangenomen. 
          Motie 3, (ingediend door de fracties van gemeentebelangen en D66): Motie van wantrouwen 
          jegens de wethouders als leden van het college: Deze motie met 9 stemmen voor en 14 stemmen 
          tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden Engels- van Dijk, Hofstra, Pieters, Onur, Van  
          Heukelum . Heikamp, Van Es, Weering en Kalk. De overige leden stemmen tegen. 
  
8. Vaststelling  Structuurvisie en Beeldkwaliteitsplan De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries 
          Gevraagd besluit:             

1.  De inspraaknotitie De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries vaststellen; 
2.  De structuurvisie De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries, vaststellen; 
3.  Het beeldkwaliteitplan, Landschappelijk wonen in Vries, vaststellen; 
4.  Instemmen met het opstarten van de formele bestemmingsplanprocedure, door het college 
    opdracht te geven een ontwerp bestemmingsplan voor dit project ter inzage te leggen.  

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor 
          het voorstel stemmen de leden: Weering, Prins, Talens, Kalk, Lubbers, Bolhuis, Rietkerk,  
          Meerman, Zuiker, Wensink, Wiersema, Van der Meij en Hoogenboom. De overige leden stemmen 
          tegen. Het college zegt de raad toe om de opmerkingen die vanuit de insprekers richting  
          de raad zijn gemeld (ondermeer voorrangsituatie N386/Tynaarlosestraat, geluidreductie,  
          verkeersveiligheid en de oversteek met paarden bij de manege), nader te bekijken en daarop  
          terug te komen.  
     
9. Vaststelling bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” 

Gevraagd besluit: 
1.  De “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk Noord” met de daarin  

          opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
2.  het bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” bestaande uit de geometrisch bepaalde             

          planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerborch-0401 met     
          inachtneming van de in punt 1. genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen  
          ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 

3.  voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
  

10. Fusie obs Meester Croneschool en obs De Zuid -Wester en opheffing Meester Croneschool 
Gevraagd besluit: De openbare basisschool Meester Crone te Oudemolen op te heffen in 
verband met  de voorgenomen fusie met de openbare basisschool De Zuid-Wester te Zuidlaren. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De heer Weering 
was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 
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11. Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning op het perceel Zwetdijk 3 te 
Zuidlaren met toepassing van artikel2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo 
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de bouw van een woning 
op het perceel Zwetdijk 3 te Zuidlaren met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. Wiersema 
was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 

 
12. Vaststellen verordeningen Werk en Inkomen 2013 

Gevraagd besluit: De navolgende verordeningen vaststellen; 
- Afstemmingsverordening WWB 2013; 
- Toeslagenverordening WWB 2013; 
- Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2013; 
- Verordening Meedoen 2013; 
- Verordeningen Langdurigheidstoeslag 2013. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. Wiersema 
was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 

  
13. Hoogholtje Zuidlaren onttrekken aan de openbaarheid 

Gevraagd besluit: Het Hoogholte te Zuidlaren onttrekken aan de openbaarheid. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. Wiersema 
was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 

               
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. 
Wiersema was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 
  

15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 september 2013). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. Wiersema 
was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 

 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
17. Sluiting 

De voorzitter sluit om 01.00 uur de vergadering. 
 

  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          29 oktober 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 

     


