Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 april 2014, 19.30 uur,
raadzaal 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), L.S. Magnin, evenals de heren Berends* (PvdA), Dijkstra (PvdA ),
G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), D.E. Oele (GL, afwezig bij de
behandeling van de agendapunten 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11)), R.A. Kraaijenbrink (LT), P. van Es (GB), J.
Weering (GB), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (LT), T.J. Wijbenga (CDA), J. van den
Boogaard (D66) en A.T.W.J Jennekens (D66), J.E. de Graaf* (CU) 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) (* de heren Berends en de
Graaf zijn in de vergadering van 25 maart geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad maar zijn
daarnaast wethouder). Tevens aanwezig: gemeentesecretaris/directeur G.K. Zijlstra.
Voorzitter
griffier

:
:

Dhr. P. Adema
Dhr. 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.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; de raad besluit punt 9 te verdagen naar een volgende
vergadering.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari, 25 en 27 maart 2014 en
vaststellen actielijst
Conform vastgesteld

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Agendapunt komt te vervallen.

7.

Beëdiging steunfractieleden
Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van de steunfractieleden over te gaan.
Besluit raad:
De dames Jonker, Ensing-Compaan en Ter Steege-Mensies, alsmede de heren
Onur, Noord, Bolhuis, Van der Meij, Kuipers, Rutgers, Niewold, Boerema, Paré en Heikens
leggen de belofte af. De heren Haisma, Knot, Hoogenboom en Holtman leggen de eed af.

8.

Vaststellen bestemmingsplan Noord Es Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. Bestemmingsplan Noord Es Zuidlaren vaststellen;
2. beeldkwaliteitplan Noord Es Zuidlaren vaststellen;
3. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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9.

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: De raad besluit dit punt op voorstel van het college te verdagen naar een volgende
vergadering.

10.

Tractieplan Gemeentewerken
Gevraagd besluit
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 382.000,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van
gemeentelijke voertuigen, conform het tractieplan.
2. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve
mechanisatie buitendienst
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11.

Verkoop aandelen Attero NV
Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van de verkoop van de door de gemeente Tynaarlo gehouden aandelen in
Attero aan Recycleco B.V., onderdeel van Waterland Private Equity Investments en eventuele
wensen en bedenkingen naar voren brengen.
2. Ervan kennisnemen dat het begrotingstekort vanaf 2015 en verder met € 4.000 toeneemt als
gevolg van de verkoop van de Atteroaandelen.
3. De resterende verkoopopbrengst ad € 291.000 storten in de reserve met inkomensfunctie (de
zgn “Essentreserve”)
Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. De
leden Rietkerk en Zuiker stemmen tegen het voorstel; de overige leden voor.

12.

Verkeersvoorzieningen Borchsingel
Gevraagd besluit:
1. In de Borchsingel vier oversteken aanpassen, fietsvoorzieningen ten behoeve van de scholen
aanbrengen;
2. een maatschappelijk krediet van € 60.000,-- excl. BTW beschikbaar stellen;
3. het krediet dekken voor een bedrag van € 30.000,-- uit de exploitatie Ter Borch en voor een
bedrag van € 30.000,-- uit de Algemene Reserve Grote Investeringen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voostel besloten.

13.

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 voostel besloten.

14.

Afscheid wethouders
Namens de raad, het college en de fracties wordt afscheid genomen van de wethouders De
Graaf, Kremers en Assies. Achtereenvolgens worden door: burgemeester Adema, mevr.
Wiersema (CDA), dhr. Van den Born (CU) en Rietkerk (GL) lovende woorden in de richting van de
vertrekkende wethouders gesproken. Uit handen van burgemeester Adema ontvangen zij een
cadeau en een bos bloemen. De heer Assies ontvangt daarnaast de erepenning met
draaginsigne en bijbehorende oorkonde van de gemeente Tynaarlo voor zijn langdurige en
bijzondere inzet voor de gemeente Tynaarlo als raadslid en wethouder. Tot slot spreken de 3
vertrekkende wethouders de raad toe.
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15.

Debat: Coalitieakkoord 2014-2018
Namens de coalitiepartijen meldt mevr. Hofstra op welke wijze de coalitie en het bijbehorende
coalitieakkoord tot stand is gekomen. Vervolgens debatteert de raad over het coalitieakkoord.

16.

Benoeming wethouders
Mevr. Hofstra, mevr. Engels, dhr. Berends en dhr. Wijbenga worden namens hun fracties
voorgedragen als wethouderskandidaten.
Besluit raad: Na schriftelijke stemming worden op mevr. Hofstra 19 stemmen voor, 3 stemmen
tegen en 1 stem blanco uitgebracht. Op mevr. Engels worden 19 stemmen voor, 3 stemmen
tegen en 1 stem blanco uitgebracht. Op de heer Berends worden 19 stemmen voor, 2 stemmen
tegen en 2 stemmen blanco uitgebracht. Op de heer Wijbenga worden 18 stemmen voor, 2
stemmen tegen en 3 stemmen blanco uitgebracht. Daarmee zijn de dames Hofstra en Engels en
de heren Berends en Wijbenga benoemd tot wethouders van de gemeente Tynaarlo ieder met
een tijdsbestedingsnorm van 1.0 fte. De leden De Graaf, Van den Born, Kloos, Vellinga,
Kraaijenbrink, Rietkerk, Oele en Zuiker zijn tegen het verhogen van de tijdsbestedingsnorm naar
1.0 fte. De overige leden zijn voor.

17.

Beëdiging wethouders
In handen van de voorzitter legt de heer Wijbenga de eed af, de dames Hofstra, Engels en de
heer Berends leggen de belofte af.

18.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 mei
2014.

De voorzitter,

De griffier,
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