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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 18 
februari 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. van Es (GB), J. Weering (GB), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), W.K.N. van der Meij (Fractie Van 
der Meij), P.A. van Mombergen (LT), G.J. Wensink (CDA), R. Prins (PvdA)en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, en de heer A. Kalk (PvdA) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), J.E. de Graaf (CU), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers 
(CDA), en gemeentesecretaris/directeur G.K. Zijlstra. 
 
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 gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 wordt als een bespreekstuk behandeld. Vanuit het 
college wordt aangegeven dat zij de brief van de stichting Baasis, SKID en CONOD (MFA Vries) 
behandelen en afhandelen in de lijn van de besluitvorming van de gemeenteraad.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 februari 2014 en vaststellen actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  

 
4. Vragenrecht 

Van het vragenrecht wordt gebruik gemaakt door de heren Wensink, Kloos en Rietkerk (afhandeling 
verlenging contract Aqualaren) en mevr. Lubbers (brief Zeeverkenners 
Midlaren).   
 

5. Spreekrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

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

7. Herziene grondexplotaties per 1 januari 2014 
          Gevraagd besluit 
          1.   Vaststellen van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2014 van de volgende projecten: 
                Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent, Zuidoevers, Groote Veen, Donderen, Bedrijven-   
                terrein Vriezerbrug 
         2.    Het te nemen voorziene verlies van de projecten Donderen en Vriezerbrug bedrijventerrein  
                ad € 138.754.- verwerken in het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2013.  
         3.    Kennis nemen van de vrijval van de voorziening inzake de taakstelling Ter Borch ad €  
                559.892,-. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 2 stemmen tegen (leden Rietkerk en Zuiker) en 20 stemmen 
          voor aangenomen. Het college zegt de raad toe het gegarandeerde rentepercentage van 3,5%  
          voor het grondbedrijf los te laten voor de resterende looptijd van het project Ter Borch en voor de  
          periode na deze vier jaar te gaan onderzoeken hoe een eventueel renterisico beperkt kan worden  
          met daarbij oog voor andere mogelijkheden in de vorm van financieringsvormen.   
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8. Vaststelling gemaakte kosten ruiming munitie rotonde Meerweg     
          Gevraagd besluit:  
          De gemaakte kosten voor ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog ter plaatse van de rotonde 
          Meerweg vaststellen op € 228.364,--. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 

9. Projectvoorstel “De Hondsrug verbeeldt!” 
          Gevraagd besluit:  
           1.   Kennis te nemen van het projectvoorstel ‘De Hondsrug verbeeldt’ voor het organiseren van 
                 Een zandsculpturenfestival 
           2.   Een onderhandse lening van € 150.000 te verstrekken tegen een rente van 4,5% aan de  
                 ‘Stichting De Hondsrug verbeeldt’, onder de voorwaarde dat door de stichting dekking wordt  
                 gevonden voor de gehele opbouw- en opstartkosten van het project van € 548.500.  
           3.   Ten bate van het educatieve deel van het evenement een subsidie van € 50.000 te  
                  verstrekken ter ondersteuning van het project en deze subsidie te dekken uit de budgetten 
                  voor economie en recreatie en toerisme. 

Besluit raad: het voorstel wordt met 16 stemmen voor en 6 tegen (leden Pieters, Van Heukelum, 
Hofstra, Meerman, Van Es en Weering) aangenomen. 
              

10. Renovatie en tijdelijke huisvesting cbs Menso Alting               
          Gevraagd besluit: 

          1. Een krediet met economisch nut van € 1.140.318 incl. BTW beschikbaar stellen voor de  
               renovatie van de cbs Menso Alting; de afschrijftermijn vaststellen op 40 jaar en de  
               kapitaallasten ad € 79.822 te dekken uit IAB budget (nr. 4210120) 
           2. Een krediet met maatschappelijk nut van € 185.673 incl. BTW beschikbaar stellen voor de 
               tijdelijke huisvesting van de cbs Menso Alting in de Bladergroenschool en dit maatschappelijk  
               krediet ad € 185.673 incl. BTW dekken uit de reserve IAB (521000016) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. De heer Pieters was tijdens 
de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 

11. 1e Wijziging legesverordening 2014  
          Gevraagd besluit: De 1e  wijziging van de Legesverordening 2014 vaststellen 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. De heer Pieters was tijdens 
de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 

12. Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A 
          Gevraagd besluit:  
          1. Een krediet van € 870.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de rioolmaatregelen  
              Westlaren deelgebeid A. 
          2. Een maatschappelijk krediet van € 55.0000 beschikbaar stellen voor het, ten gunste van de  
              verkeersveiligheid, verplaatsen van een gedeelte van het fietspad langs de Tienelsweg. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. De heer Pieters was tijdens 
de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 

13. Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. De heer Pieters was tijdens 
de beraadslagingen en stemming afwezig. 
  

14. 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 voorstel besloten. De heer Pieters was tijdens 
de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 

15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
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16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 23 januari 2014) 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 

17. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 

 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering. 
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          4 maart 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
      
 

 

 


