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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 13 mei 2014, 19.30 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), A. Lubbers (PvdA), L.S. 
Magnin, evenals de heren T.A.H. Dijkstra (PvdA ), G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. 
Spekschate (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), D.E. Oele (GL), P. van Es (GB), J. Weering (GB), H. v.d. 
Born (CU), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (LT), J. van den Boogaard (D66) en 
A.T.W.J Jennekens (D66), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer (D66) en  
 
Met kennisgeving afwezig: O.D. Rietkerk (GL) en R.A. Kraaijenbrink (LT).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en 
T.J. Wijbenga (CDA). 
 
Voorzitter : Dhr. P. Adema  
griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van de volgende personen: 
          Mevr. Yanelis Smit-Martinez Bormey (Cuba), Dhr. Admir Arifaj (Servië), Mevr. Roshanak Razi 
          Nejad (Iran), Dhr. Hanna Moura (Syrië), Dhr. Salih Nalić en zijn echtgenote, Mevr. Nevzeta Nalić 
          en hun meerderjarige dochter Mevr. Armina Nalić(allen Bosnië-Herzegovina). 

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. Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden 

Besluit raad: In verband met de benoeming van 4 raadsleden tot wethouder in de gemeente 
Tynaarlo en de benoeming van de heer J.E. De Graaf tot wethouder in de gemeente Marum zijn 
er 5 vacatures in de raad. In verband daarmee is een commissie ad hoc Onderzoek 
geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit de leden: Lubbers (vz), Pieters en Oele die de 
geloofsbrieven heeft onderzocht en deze in orde heeft bevonden. De raad besluit tot benoeming 
van de leden: Van Heukelum, Vemer, De Graaf, Haisma en Hoogenboom. 
De heren De Graaf, Haisma en Hoogenboom leggen de eed af. De heren Van Heukelum en 
Vemer leggen de belofte af.  
  

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Na agendapunt 2 vindt behandeling van agendapunt 9 
plaats. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 april 2014 en vaststellen 
actielijst  
Conform vastgesteld. 
 

5. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr Zuiker (voortgang waterscouts 
Zuidlaren). Dit leidt tot de toezegging van het college om voor het zomerreces de raad over de 
stand van zaken te informeren. 
 

6. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Broers (agendapunt 8).  

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

Behandeling vindt plaats bij agendapunt 8. 
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8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Ter Borch Rietwijk Zuid  
          Gevraagd besluit: 

1.  De “zienswijzennota Ter Borch, Rietwijk Zuid”  met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen  
  vaststellen; 

2.  het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan  “Ter Borch, Rietwijk Zuid” vaststellen met  
 in acht name van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het concept  
 beeldkwaliteitplan; 

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

9. Beëdiging steunfractieleden 
          Besluit raad:  
          Mevr. Peters en de heer Datema leggen de belofte af, de heren Feenstra en Bij de Weg  
          leggen de eed af.  
 
10. Benoemen leden audit comité 

Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten de leden Hageman, Rietkerk, Vemer, Dijkstra, 
Hoogenboom, Van Es, Haisma en Kraaijenbrink te benoemen. 

 
11. Benoemen leden werkgeverscommissie griffier                

                       Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten de leden Van Heukelum, Jennekens en Van den Born 
                       te benoemen.   

 
12. Benoemen leden in bestuur Meerschap Paterswolde 

                       Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten de leden Wiersema en Magnin te benoemen.   
  
13. Benoemen leden in bestuur samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten       
          Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten de leden De Graaf (lid) en Rietkerk (plv lid) te 
          benoemen.                
 
14.    Ontwerpbegroting 2015 RUD en ontwerpbegrotingwijziging 2014 RUD 
         Gevraagd besluit: 
         1.  Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpbegrotingwijziging 2014 van de  
              RUD. 
         2.  Instemmen met voorgestelde dekking van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 411.742 
              in 2014 en verder. 

   3. Het incidentele voordeel ad € 10.137 toevoegen aan de algemene reserve grote  
        investeringen 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe hem schriftelijk te informeren over het negatief vermogen en het afdekken van de 
financiële risico’s, waarom er geen efficiencyvoordelen zijn behaald, op welke wijze in 2016 de 
“Drentse maat” wordt bereikt en op welke wijze de inwoners van Tynaarlo de verbeterde kwaliteit 
en klantgericht gaan merken en hoe ze daarover worden geïnformeerd.   
 

  15.   Vaststellen “Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014” 
          Gevraagd besluit: De “Verordening Gemeentelijke begraafplaatsen 2014” vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe, hem te informeren over het ruimingbeleid.  
 
   16.  Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de stand  
          van de post “Onvoorzien 2014” 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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   17.  Onderzoeksprogramma 2014 en jaarverslag 2013 RKT (Rekenkamercommissie Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit: Kennisnemen van het onderzoeksprogramma 2014 en het jaarverslag 2013  
          van de Rekenkamercommissie Tynaarlo. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
   18.  Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.     
    

19. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot:1 mei 2014) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform 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 de vergadering om 21.30 uur en deelt de aanwezigen mee dat de geplande   

vergadering van 27 mei komt te vervallen.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 juni 
2014. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      


