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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 augustus 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), P. van Es (GB), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), J. C.H. Kloos 
(LT), J.J. Vellinga (LT), J. van den Boogaard (D66), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer 
(D66), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA) en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren R.A. Kraaijenbrink (LT) en A.T.W.J Jennekens (D66), 
 
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  

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. Tevens heet de  
          voorzitter de heer Van Nieukerken, per 1 augustus gemeentesecretaris-directeur van de  
          gemeente Tynaarlo, welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 8 wordt verdaagd naar een volgende 
vergadering.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 maart 2014 en 1 juli 2014 en 
vaststellen actielijst  
De besluitenlijst van 4 maart wordt conform vastgesteld; de besluitenlijst van 1 juli wordt 
aangevuld met de toezeggingen vanuit het college bij de punten 9 en 10 zoals op de actielijst van 
die vergadering zijn verwoord. De actielijst van de vergadering wordt conform vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door de leden: 

          Rietkerk (garantstelling lening Zandsculpturenfestival) en Pieters (bemiddelende rol college bij  
          sluiting Sprookjeshof Zuidlaren). Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de kant van het  
          college. Mevr. Lubbers is voorzitter bij de behandeling van de vraag van de heer Rietkerk.  

 
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. Vaststelling bestemmingsplan Dennenoord 
          Gevraagd besluit:  

1.    Het bestemmingsplan ‘Dennenoord’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als  
             Vervat in het GML- bestand NL.IMRO.1730.BPDennenoord-0401 met de bijbehorende  
             bestanden gewijzigd vaststellen. 

2.    De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan  
             ‘Dennenoord’ gewijzigd vaststellen. 

3.    Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
8. Subsidie leegstaande winkelpanden 
          Besluit raad: Agendapunt wordt verdaagd naar een volgende vergadering. 
 
9. Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 Regio Groningen – Assen 
          Gevraagd besluit:  
          Instemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om de inbreng vanuit de raad samen  
          te vatten in een conceptreactie en deze voor te leggen aan de raad in de maand oktober. Het  
          college zegt toe na te gaan of de Regio bijdraagt aan het transferium De Punt.  
 
10. Wijziging bestemming Hoofdweg 105/105a Oudemolen 
          Gevraagd besluit: 

1. De bereidheid uitspreken om in het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo de bestemming 
“maatschappelijk” van het perceel Hoofdweg 105 en 105a te Oudemolen gedeeltelijk te 
wijzigen; 

2. burgemeester en wethouders uitnodigen daartoe een bestemmingsplan in procedure te 
brengen; 

3. bepalen dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspreek en het wettelijk overleg met Rijk en 
provincie etc. kan worden gebracht; 

4. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uitnodigen 
om het bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen, conform art. 
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.  

      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Wijziging bestemming perceel Groningerstraat 21 te Midlaren (voormalig Brasa do Brasil) van   
          horecadoeleinden naar een woonbestemming. 
          Gevraagd besluit: Instemmen met een wijziging van de bestemming van het perceel  
          Groningerstraat 21 te Midlaren van horecadoeleinden naar een woonbestemming en hiervoor een 
          bestemmingsplanprocedure starten op kosten van initiatiefnemer. 

      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
      de raad toe hem schriftelijk te informeren over de eigendomssituatie bij de Plankensloot.  

 
12. Beschikbaar stellen reserve Ter Borch 
          Gevraagd besluit:  

1. Een budget beschikbaar stellen van € 114.450,- voor kosten die voortkomen uit de eerste 
              fase oplossen ruimtetekort “mfa Borchkwartier”; 

          2.    dit bedrag dekken uit de reserve tijdelijke huisvesting Ter Borch (522000067); 
          3.    de reserve tijdelijke huisvesting Ter Borch aan het einde van 2014 opheffen en een  
                 eventueel restant overhevelen naar 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 de Leerlingenprognoses voor de komende 15 jaar  
          en hem inzicht te geven in de verdeling van de kosten over de diverse partijen. Tot slot wordt de  
          raad geïnformeerd over overige scholen waar aanpassingen aan worden verwacht.  
 
13. Vertrouwenscommissie; toevoeging adviseurs 
          Gevraagd besluit:  
          Aan de Vertrouwenscommissie de adviseurs, mevr. N. Hofstra (wethouder) en de heer J.  
          Nieukerken (gemeentesecretaris- directeur), toevoegen. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden Kloos en  
          Vellinga) aangenomen. 
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14. 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. 
 
   
15. Informatie uit het college / namens het college  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
          Het college zegt de raad toe in de maand oktober te raad te informeren over het gebied  
          Luchthavenomgeving en het rapport in die maand aan de raad voor te leggen (brief college 27 
          juni 2014).   
           
16. Vergaderrooster gemeenteraad 2015 

Het vergaderrooster voor de raad voor 2015 conform het schema vaststellen. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De voorzitter  
          meldt dat de geplande raadsvergadering van 9 september komt te vervallen. 

 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 augustus 2014). 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
18. 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 22.15 uur. 

 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 23 

september 2014. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                    
                                                                      
   


