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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 november 2014, 14.00 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), P. 
van Es (GB) en J. Hoogenboom (CU). 
 
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. Hij deelt verder   
          mee dat bij Koninklijk Besluit 6 november jl. de heer Marcel Thijsen per 16 december a.s.  is  
          benoemd tot burgemeester van Tynaarlo. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de fractie van GroenLinks zal de fractie tijdens de behandeling van agendapunt 
11 met een nieuwe motie komen en trekt zij de eerder ingediende en aangehouden motie in. 
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober 2014 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden conform vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.     
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Van den Bosch (Algemene 
Huurdersbelangenvereniging WOON) bij agendapunt 9 en de dhr. Koperdraad (voorzitter OR 
Awerc) bij agendapunt 11.   

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Zie agendapunten 9 en 11. 
 
7. Procedurevoorstel behandeling Begroting en Najaarsbrief  

Gevraagd besluit: Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten 

 
8. Najaarsbrief 

Gevraagd besluit: 
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 

                 1 september 2014. 
2. Het structurele nadeel 2014 ad € 55.000 en het incidentele voordeel 2014 ad € 324.000, per  

              saldo € 269.000 toevoegen aan de Argi; 
3. Het structurele nadeel ad € 55.000 vanaf 2015 opnemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.496.844; 
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5. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke 
              kredieten; 

6. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2014, die vertrouwelijk ter inzage ligt.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
9. Begroting 

Gevraagd besluit: De programmabegroting 2015 vaststellen.  
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 3 stemmen tegen (fractie GL) en 20 stemmen voor 
          aangenomen. Op het voorstel worden 7 moties ingediend. 
          Motie 1: ingediend door de fractie van het CDA (verstrekken warme snack wanneer vergadering  
          na 23.00 uur wordt beëindigd). Deze motie wordt tijdens de behandeling door indieners  
          ingetrokken. 
          Motie 2: ingediend door de fractie van de PvdA (laaggeletterdheid als belangrijke doelgroep 
          benoemen in beleidsstukken WMO). Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
          Motie 3: ingediend door de fractie van LT (budget transferium De Punt schrappen en vrijgekomen  
          ruimte benutten voor sportvoorzieningen). Deze motie wordt met 8 stemmen voor (LT, GB en GL)  
          en 15 stemmen tegen verworpen. 
          Motie 4: ingediend door de fractie van GL (€ 200.000 mee te nemen gelden in   
          bestemmingsreserve Centrumplan Vries onderbrengen). Deze motie wordt met 6 stemmen voor  
          (fracties GL en LT) en 17 stemmen tegen verworpen. 
          Motie 5: ingediend door de fractie van GL (uitvoering kleedgelegenheid SV Tynaarlo voor 1 juli 
          2015 afronden) Deze motie wordt tijdens de behandeling door de indieners ingetrokken.  
          Motie 6: ingediend door de fractie van GL (IAB beleid). Deze motie wordt met 5 stemmen voor  
          (GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.  
          Motie 7: ingediend door de fractie van CU (mee te nemen gelden). Deze motie wordt door de 
          indieners tijdens de behandeling ingetrokken.  

Naar aanleiding van de behandeling doet het  college de volgende toezeggingen aan de raad: 
           -   Bij de najaarsnota 2015 kunnen mogelijk de resultaten van het ondernemersloket worden   
               gepresenteerd. 

-    Via de sociale teams wordt een onderzoek uitgevoerd naar de stille armoede onder burgers 
     die werkloos zijn.  
- Aan de motie van de  fractie van de PvdA, (laaggeletterdheid als belangrijke doelgroep 

benoemen in beleidsstukken WMO) wordt uitvoering gegeven 
- Het college komt met een nadere invulling van het voorstel van de fractie van LT over het 

leefbaarheidsfonds. 
- De raad wordt dit jaar geïnformeerd over het onderwerp “Tynaarlo verbindt”. 
-    In 2015 wordt een beleidsnotitie “begraven” aan de raad wordt voorgelegd waarbij de ideeën 

van de fractie van LT (herinneringsbos en gemeentelijk crematorium) worden betrokken. 
-    Innovatieve suggesties over openbare energie neutrale verlichting (CDA) worden nader  

onderzocht. 
-    De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het onderwerp kostendekkenheid van de 

Zuidlaardermarkt.    
  

10. Nota Reserves en Voorziening 
          Gevraagd besluit: De nota reserves en voorzieningen 2014 vaststellen onder intrekking van de  
          huidige nota reserves en voorzieningen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          de raad toe de bestemmingsreserves binnen de kaders terug te dringen met een correctie  
          van het bedrag van € 7 mln. zoals opgenomen in het Excelbestand (bijlage 2).  

 
11. Motie Awerc en brief college aan gemeenteraad 

Gevraagd besluit: Opheldering van de kant van het college over de brief van 28 oktober jl. en 
behandeling aangehouden motie raad 7 oktober 2014 

          Besluit raad: Op voorstel van de indieners wordt de aangehouden motie van 7 oktober  
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          ingetrokken en wordt een nieuwe motie ingediend en in stemming gebracht met als strekking om 
          de begeleidingskosten voor de AwerC mensen aan te vullen tot 100% WML zodra de  
          beëindigingsvergoeding voor dit doel opgebruikt is. Deze motie wordt met 5 stemmen voor  
          (fracties GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.    
 
12. Belastingverordeningen 2015 
          Gevraagd besluit: 

A.  De volgende verordeningen vast te stellen: 
1.  Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing en tarieventabel 2015; 
2.  Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2015; 
3.  Verordening op de heffing en de invordering van leges en tarieventabel 2015; 
4.  Verordening op de heffing en de invordering lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2015; 
5.  Verordening op de heffing en de invordering van marktgelen en tarieventabel 2015; 
6   Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015; 
7.  Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten en tarieventabel 2015; 
8.  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015;  
9.  Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2015; 
B.  het college mandaat verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (dhr. Hoogenboom) 
          aangenomen. Uitgezonderd van vaststelling is de “ Verordening op de heffing en invordering van 
          leges en tarieven 2015” (12.3). Het college zegt toe voor de eerstvolgende vergadering 
          duidelijkheid te geven over het onderdeel “kinderopvang” zoals in de deze legesverordening is  
          opgenomen.   
 
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 besloten. 
 
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                       Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.         
         

15.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot  29 oktober 2014). 

   Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 
 

16.     Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
   Verslag AB recreatieschap Drenthe d.d. 2 juli 2014 
   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.  
 

17.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 

 
18.     Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 18.40 uur.         
   

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 
november 2014. 

 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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