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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 7 januari 2014, 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) evenals de heren J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA ), G. Pieters 
(VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), 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 t/m agendapunt 8), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij), 
G.J. Wensink (CDA), R. Prins (PvdA en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen.   
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), J.E. de Graaf (wethouder CU), H.H. Assies (GL), 
L.M. Kremers (CDA), en gemeentesecretaris/directeur J.P.J. van Muijen. 
 
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.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 november 2013 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  

 
4. Vragenrecht 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Pieters (financiële zorgen voor de 
toekomst; graag update, uitspraak RvS centrumplan Eelde) Van Heukelum (Kranenburg Zuid en 
afspraken om gemeenteraad eerder te informeren dan de pers), Kloos (hoe om te gaan met 
verliezen Kranenburg Zuid en financiele verslaglegging gelden Creatieve Industrie), Weering 
(wateroverlast sporthal De Marsch), Rietkerk (informatieavond raad verkeer Boterdijk, handhaving 
melkveehouderij Zeegse) en Wiersema (brief aan raad inzake zorgen om Vries). Deze vragen 
leiden tot de volgende toezeggingen van de zijde van het college: 
- raad ontvangt een financiële update;  
- raad wordt voor 1 februari geïnformeerd over de aanpak van de wateroverlast 
 

5. Spreekrecht 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 
- Mevr. Bisschop CBS de Holtenhoek (agendapunt 7) 
- dhr. Venema MZR CBS de Holtenhoek (agendapunt 7) 
- dhr. Pauw te Vries, (agendapunt 7); 
- dhr Kaper uit Vries, (agendapunt 7); 
- mevr. Cornelis uit Vries (agendapunt 7); 
- mevr. Neef uit Vries (agendapunt 7); 
- dhr. Eikelboom namens PB Donderen (agendapunt 8); 
- mevr. Leuning uit Donderen (agendapunt 8); 
- dhr. Strijaert uit Paterswolde (agendapunt 9). 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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Behandeling vindt plaats bij de agendapunt 7, 8 en 9. 
 

7. Locatieonderzoek MFA Vries  
          Gevraagd besluit: Bespreken van de resultaten van het locatieonderzoek MFA Vries zoals  
          beschreven in de notitie ‘Nadere verkenning locaties MFA Vries’ (d.d. 19 december 2013), 
          inclusief de gezamenlijke standpuntverklaring van de hoofdgebruikers. 
          Besluit raad: Het amendement ingediend door Groen Links wordt met 12 stemmen tegen en 11 

stemmen voor verworpen. De fracties Van der Meij, Christenunie, CDA, Groen Links en de heer 
Kalk van de PVDA stemmen voor het amendement. De overige leden van de raad stemmen 
tegen het amendement.  Het raadsbesluit van 12 november 2013, agendapunt 9a,  
initiatiefvoorstel Scholen Vries, ingediend door Leefbaar Tynaarlo blijft ongewijzigd.  

 
8. Starterswoningen Donderen (overgekomen uit de raad van 10 december 2013) 

Gevraagd besluit: Ten behoeve van realisatie van maximaal vier starterswoningen in Donderen 
de in de grex Donderen geraamde grondopbrengsten neerwaarts bij te stellen met € 84.325 excl. 
btw en het hierdoor ontstane verlies te nemen bij vaststelling van de exploitatieopzet 2014. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
 
9. Uitvoering en krediet verplaatsen woonboten 
          Besluit raad: Aangehouden tot 21 januari 2014  

 
10. Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’ 
          Besluit raad: Aangehouden tot 21 januari 2014  
 
11. Coördinatieregeling bouw 3 drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23, 27 en 

27a te Eelderwolde (overgekomen uit de raad van 10 december 2013) 
Besluit raad: Aangehouden tot 21 januari 2014. 
Na behandeling van dit punt verlaat de heer Kalk de vergadering. 

 
12. Vaststelling bestemmingsplan Centrum Paterswolde.  

Gevraagd besluit: 
1. Vaststellen de Notitie “zienswijzen coördinatieregeling Centrum Paterswolde”; 
2. Aan de ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan “Centrum Paterswolde” tegemoet  
      komen zoals in onderdeel III van de Notitie “zienswijzen coördinatieregeling Centrum 
      Paterswolde”  
      is aangegeven; 
3. De toelichting op het bestemmingsplan aanvullen zoals bij onderdeel III onderdeel A van de 

notitie “zienswijzen coördinatieregeling Centrum Paterswolde” is aangegeven; 
4.   Vaststellen het bestemmingsplan “Centrum Paterswolde”, in overeenstemming met het  
      ontwerp zoals dat vanaf 18 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 
5.   Verklaren, dat het bestemmingsplan mede wordt vastgesteld ten behoeve van de aanleg of  
      wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet; 
6.   Bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van de  
      Albert Heyn supermarkt en de herordening van de inpandige winkels op het perceel  
      Hoofdweg 202 te Paterswolde met bijbehorende parkeervoorzieningen en andere werken en  
      werkzaamheden, geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke 
      ordening wordt vastgesteld. Dit aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van  
      die in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd in verband met een afgesloten  
      anterieure overeenkomst; 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
 
13. Krediet realisatie centrumplan Paterswolde 
          Gevraagd besluit:  

    Een krediet beschikbaar stellen van € 2.869.000,-, excl. BTW voor realisatie centrumplan  
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    Paterswolde, aanpassing van het rioolstelsel, fietspad en openbare verlichting Hoofdweg te  
    Paterswolde. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
 
 
14. Afvalstoffenverordening 2014  
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2014        
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten 
 
15. Krediet aanschaf ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk afval     
          Gevraagd besluit: Kredieten beschikbaar te stellen: 
          1. van € 300.000 exclusief btw voor vervanging en uitbreiding met nieuwe verzamelcontainers; 
          2. van €   28.070 exclusief btw voor overname van reeds gebruikte verzamelcontainers.   

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
 

16. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de posten ‘Onvoorzien 2013‘.   

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten met inachtneming van 
het aangehouden agendapunt 9. 
              

17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
   Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 
18. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)     

Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering         
d.d. 19 december 2013. 
Besluit raad: Aangehouden tot 21 januari 2014. 

 
19. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 19 december 2013). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel 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 om 00.00 uur de vergadering. 
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          21 januari 2014. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 
   
 

 


