Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 28 oktober 2014, 20.00 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 G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.J.
van Heukelum (VVD), D.E. Oele (GL), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), J. 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), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), R.A. Kraaijenbrink (LT) en
J. Hoogenboom (CU).
Met kennisgeving afwezig: dhr. P. van Es (GB),
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en
T.J. Wijbenga (CDA).

Voorzitter
griffier

:
:

Dhr. P. Adema
Dhr. J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaande aan de vergadering vindt ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 3
personen.
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
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt agendapunt 11 aan de bespreekagenda
toegevoegd.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2014, 30 september
2014, 7 oktober 2014 en vaststellen actielijst
De besluitenlijsten en de actielijst worden conform vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door de heer Jennekens (Brede school in Vries en
AH vestiging in Zuidlaren) Deze vragen leiden tot de toezegging van het college om de raad in
2014 te informeren over de kaders voor de vestiging van een AH supermarkt.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Jonker-ter Veld (Vries) en de
dhr. Pots (Tynaarlo), beide voor agendapunt 9.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Zie agendapunt 9.

7.

Zienswijze statuten Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Zienswijze geven op de concept statuten.
2. Kennis nemen van de inhoud van de exploitaties, pacht en opstalovereenkomsten.
Besluit raad: Aangehouden tot een volgende vergadering, waarbij de opmerkingen en
suggesties vanuit de raad door het college uitgewerkt en juridisch zullen worden getoetst.

8.

Beleid ten aanzien van leningen en garanties
Gevraagd besluit:

1

gemeente Tynaarlo

1. De bestaande beleidsregels met betrekking tot de ondersteuning van verenigingen en
instellingen vastgesteld door de raad op 23 april 2002 intrekken;
2. Te kiezen uit variant A of variant B van het beleid ten aanzien van leningen en garanties.
Indien de raad bij beslispunt 2 kiest voor variant B, het college opdracht te geven de vereniging
van de lopende sportleningen (incl. Scouting) een passend aanbod te doen voor de resterende
looptijd conform variant B.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad te kiezen voor variant B en het
college opdracht te geven de vereniging van de lopende sportleningen (incl. scouting) een
passend aanbod te doen voor de resterende looptijd conform variant B, waarbij bij een annuitaire
lening de rente gebaseerd wordt op de rente van de BNG Bank (uitgaande van dezelfde looptijd
en aflossingsvorm) met een opslag van 0,75%m waarbij uitgegaan wordt van een vast
rentepercentage voor de gehele looptijd.
9.

Initiatiefvoorstel tot oprichten VN Panel
Gevraagd besluit:
1. De “Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo” (W3mT) en de “Coalitie voor Inclusie”
vragen om een VN-panel in te stellen. Dat panel zal de regels van het VN-verdrag voor de
rechten van mensen met een beperking lokaal uitdragen.
2. Het proces van oprichting te ondersteunen met een eenmalige financiële ondersteuning van €
1.500 voor 2014, voor de organisatie van een werkconferentie en het opstellen van een plan
van aanpak. Een en ander in samenwerking met het project “VN-panels in positie” van de
“Coalitie voor Inclusie”.
3. Met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks (voor 2015 en 2016) een bedrag van € 2.500
beschikbaar stellen aan het “VN-panel in positie” van de “Coalitie voor Inclusie”.
4. In goed overleg tussen gemeente, Werkgroep en Coalitie afspraken maken over
samenwerking met het VN-panel, de voortgangsrapportage en de rol ervan in de gemeente
Tynaarlo.
5. In mei 2016 het functioneren van het VN-panel in de gemeente Tynaarlo te evalueren en de
inbedding van de regels van het VN-verdrag beoordelen. Afhankelijk van de uitkomsten van
deze evaluatie wordt besloten over de verdere voortgang en de gemeentelijke steun hieraan.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

10.

Kadernota Jeugd 2015-2016 “Groeien naar de toekomst”
Gevraagd besluit:
De kadernota jeugd 2015-2016 “Groeien naar de toekomst” vaststellen.
Besluit raad: Door de fracties van D66 en VVD wordt een amendement ingediend strekkende tot
aanpassing van blz. 12 paragraaf “Integraal” Het college neemt de tekstwijziging over zoals
verwoord in het amendement. Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met een gewijzigde
vaststelling van de kadernota.

11.

de

Begrotingswijziging n.a.v. definitieve keuze 2 fase onderwijshuisvesting Ter Borch
Gevraagd besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met het omzetten van het bestaande maatschappelijke krediet
de
voor de 2 fase huisvesting Ter Borch in:
1. Een krediet met economisch nut ad. € 296.000,- incl. BTW, te dekken uit de bijdrage van het
schoolbestuur ad € 184.000,- en de resterende kapitaalslasten ad.€ 21.000,- in 7 jaar af te
schrijven en te dekken uit de reserve IAB;
2. een jaarlijks bedrag aan huur in de begroting ad. € 38.000,- te dekken door een onttrekking uit
de reserve IAB.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 3 stemmen tegen (fractie GroenLinks) en 19 stemmen voor
aangenomen. Het college zegt de raad toe hem nader te informeren over de wachtlijstregeling.
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12.

Actualisatie van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Gevraagd besluit:
Instemmen met de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2014.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

13.

Verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
De verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo vaststellen.
Besluit raad: Door de fractie van GroenLinks wordt een amendement ingediend strekkende een
aanpassing van artikel 12 waarbij het gevoerde beleid halfjaarlijks wordt geëvalueerd en de raad
daarvan in kennis wordt gesteld. Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met het
amendement en de gewijzigde vaststelling van de verordening. Het college zegt de raad hem
nader te informeren over het monitoringsbeleid en geeft aan de juiste NAW gegevens van de
ombudsfunctie te vermelden voor belanghebbenden.

14.

Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
De Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo vaststellen.
Besluit raad: Door de fractie van GroenLinks wordt een amendement ingediend strekkende tot
aanpassing van artikel 5, lid 1 onder c, d en f (beschermd wonen en opvang). Zonder hoofdelijke
stemming wordt ingestemd met het amendement en de gewijzigde vaststelling van de
verordening. Het college zegt de raad toe helder over de klachtenregeling te communiceren.

15.

Begrotingswijziging
Gevraagd besluit:

De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van
de posten ‘Onvoorzien 2014‘.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16.

Informatie uit het college / namens het college
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

17.

18.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 15 oktober 2014).
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de
leesmap.

19.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11
november 2014.

De voorzitter,

De griffier,

3

gemeente Tynaarlo

