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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 4 
maart 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), A. Kalk (PvdA)en O.D. Rietkerk 
(GL). De heer Kalk vertrekt om 23 uur voor de behandeling van agendapunt 17 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen en de heer J. de Jong (griffier)  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), J.E. de Graaf (CU), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers 
(CDA). 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
Griffier : Mevrouw B. Slofstra 
 
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, waaronder een schoolklas van het AOC Terra, op de 

publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Als punt 21 wordt een tweetal moties van de fractie van Leefbaar 
Tynaarlo geagendeerd.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari 2014 en vaststellen actielijst  
De toezegging van wethouder Berends omtrent het onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke 
huisvesting van de kunstenaars die momenteel in de Bladergroenschool zitten wordt opgenomen in de 
besluitenlijst van 18 februari jl en op de actielijst. 

 
4. Vragenrecht 

Van het vragenrecht wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters ( starterssubsidie en MFA Yde)  
Het college zegt toe dat bij de behandeling van de begroting op 12 november een voorstel komt over 
starterssubsidie. 
 

5. Spreekrecht 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door: 

- de heer E. Rona, namens Dorpsbelangen Tynaarlo 
- de heer A. Niemeijer, namens aanwonenden Dorpsstraat Tynaarlo 

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

Behandeling vindt plaats bij agendapunt 7 
 

7. Overdracht en vervanging van het kleed en kantinegebouw SV Tynaarlo en aansluiting Dorpsstraat – 
Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo 

          Gevraagd besluit 
          1. Voor de realisatie van een nieuw kleed- en kantinegebouw SV Tynaarlo: (a) een bedrag beschikbaar  
              stellen van € 320.000 als afkoopsom en bijkomende kosten; (b) een bedrag van € 15.000 beschikbaar  
              stellen als afkoopsom voor de herhuisvesting van dorpshuisactiviteiten vanuit het dorpshuis ’t  
              Achterhoes in de kantine SVT; (c) een annuitaire lening aan SV Tynaarlo verstrekken met een  
              hoofdsom van maximaal € 100.000; 
          2. Voor de realisatie van een betere aansluiting van de Dorpsstraat – Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo: 

(a) in stemmen met de gekozen gedragen oplossing, een rotonde; en daarvoor een maatschappelijk 
krediet beschikking stellen van € 300.000,--. 
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. Het college zegt toe met de 
sportverenigingen (SV Tynaarlo en VAKO) te gaan bespreken of ze kiezen voor een lineaire of een 
annuitaire lening.  

 
 
8. Vervangende nieuwbouw VAKO-kleed- en kantineaccommodatie op locatie Sportlaan 
          Gevraagd besluit:  

          Instemmen met  
          1. Het plan voor de herbouw van het VAKO kleed- en kantinegebouw op de locatie  
              Sportlaan en de bijbehorende terreinaanpassingen; 
          2. De bijdrage van VAKO van € 299.000 excl. BTW (opgebouwd uit: zelfwerkzaamheid € 124.000 en een 
              bedrag voor de aankoop van de kantine van € 175.000 excl. BTW). 
          3. Een krediet beschikbaar stellen met economisch nut van € 845.000 excl. BTW (€ 969.000 - 
              € 124.000 zelfwerkzaamheid VAKO) en de bijbehorende kapitaallasten ad. € 46.900 vanaf 2016        
              dekken uit de reserve IAB; 
          4. Het storten van de in 2014 beschikbare middelen voor de nieuw te bouwen kleedkamers ad € 250.000  
              in de reserve IAB; 
          5. Het verstrekken van een annuïtaire lening met een hoofdsom van € 85.000 met een looptijd van 20 jaar  
              en tegen een rentepercentage van 4,5% (iedere vijf jaar te herzien). 

Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen. De heer Pieters 
van de VVD stemt tegen de overige leden stemmen voor.  

 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
9. Actualisatie Regiovisie en netwerkanalyse  
          Gevraagd besluit 

1. Instemmen met het rapport “Actualisatie Regiovisie “Veranderende context, blijvend perspectief” 
          van de Regio Groningen Assen; 
2.        Instemmen met de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 van de Regio Groningen Assen; 
3.       Instemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Bereikbaarheid op basis  
          van de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013; 
4.        Instemmen met de conceptbegroting 2014 van de Regio Groningen Assen; 
5.       De bijdrage van de gemeente Tynaarlo aan de Regio Groningen Assen voor de jaren 2014 tot en   
          met 2023 vaststellen op € 300.003,- onder de uitdrukkelijke bepaling dat conform het convenant  
          van de regionale samenwerking de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar zorg draagt voor een  
          evaluatie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale  
          samenwerking zowel financieel, bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk nog in overeenstemming 
          zijn met de regiovisie en of deze samenwerking nog voldoende antwoord biedt op 
          maatschappelijke ontwikkelingen; 
6.       De jaarrekening 2012 en het rapport “GA rapport 2012/2013” van de Regio Groningen Assen voor  
          kennisgeving aannemen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De fractie van 
Leefbaar Tynaarlo stemde tegen het voorstel. De overige fracties stemmen voor. 

 
 

10. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 
          Gevraagd besluit 
          De nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vaststellen. 

  Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 

 
11. Beleid schuldhulpverlening 2014-2017  
          Gevraagd besluit 

   -   de conceptnota schuldhulpverlening 2014 – 2017 vaststellen; 
   -   een bedrag van € 32.300 euro in 2014 toevoegen aan het budget voor schuldhulpverlening en dit   
       dekken uit het onbestemde begrotingsresultaat 2014;    
   -   in de begroting 2015 en verder het budget schuldhulpverlening met 32.300 euro ophogen.   

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
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12. Voorbereidingsbesluit centrumplan Eelde    

          Gevraagd besluit 
          1.   Verklaren dat een bestemmingplan wordt voorbereidt voor het centrumgebied Eelde. Het betreft de  
                percelen: Hoofdweg 63 t/m 87 te Eelde en Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde  
                (kadastraal bekend: Eelde, sectie D, nummer 4548, 4549, 2593, 4434, 2233, 2454, 2453, 4557, 3075,  
                3584, 4550, 4432, 4994, 4407, 4408, 3350, 1835, 1166, 1267, 3075, 4433, 3214). 
                Eén en ander overeenkomstig bijbehorende tekening (tek.nr.1414036OTokDO21) 
         2.    Bepalen dat dit besluit in werking treedt op 14 maart 2014. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 
13. Vaststellen welstandsnota gemeente Tynaarlo 2014  
          Gevraagd besluit: De welstandsnota gemeente Tynaarlo 2014 vaststellen.            

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
              

14. Vaststellen wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2010  
          Gevraagd besluit: De wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2010 (kappen van bomen) vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 

15. Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. MER Transferium de Punt  
          Gevraagd besluit: De notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van een milieueffectrapportage  
          van het Transferium de Punt vaststellen. 
          Besluit raad: 
 
16. Zonnepanelen en energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen    

Gevraagd besluit:.  

1. Instemmen met het verstrekken van een krediet van € 702.000 in 2014 voor de  
     investering in zonnepanelen en energiebesparende maatregelen bij de vier genoemde gemeentelijke  
     gebouwen en daarbij afschrijftermijn hanteren van 20 jaar. 
2. Een nieuwe reserve “dekking zonnepanelen en energiebesparende maatregelen” vormen. 
3. De rente over de reserve “dekking zonnepanelen en energiebesparende maatregelen” jaarlijks 

               toevoegen aan deze reserve. 
4. Een bedrag van € 170.000 in 2014 in de reserve “dekking zonnepanelen en energiebesparende     
     maatregelen” storten en dit bedrag dekken uit het niet geraamde voordeel ad € 170.000 op de  
     algemene uitkering in verband met het opruimen van de munitie. 
5. De lasten voortvloeiend uit de investeringen vanaf 2015 dekken uit de daling van de energiekosten;  
     de inzet van de reserve “dekking zonnepanelen en energiebesparende maatregelen” en  
     voor € 10.000 structureel uit het budget milieubeheer en voor € 5.100 structureel uit het budget  
     duurzame leefomgeving. 

          Besluit raad: De raad stemt in met de intrekking van dit voorstel door het college. 
         

17. 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. 
 

18. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijst van 11 en 18 februari 2014. 

    Verzonden brieven: 

   - 6 februari 2014, aan gemeenteraad, betreft: Excuus wethouder verkeerde berichtgeving 
     projectplan 3 zwembaden gemeente Tynaarlo 
   - 13 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: inzicht in de financiële risico’s in relatie tot recente  
     besluitvorming; 
   - 13 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: projectgroep 3 zwembaden gemeente Tynaarlo; 
   - 14 februari 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Gedoogbeschikking aanleg bos; 
   - 20 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Adoptieplan Rotondes. 
     ter inzage:  

- Rapport Berenschot. 
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- Beleids- en bedrijfsplan 3 zwembaden gemeente Tynaarlo (vertrouwelijk ter inzage voor raad); 
- Ruimtelijke onderbouwing Tienelsweg 31 Zuidlaren. 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 

19. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 18 februari 2014) 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 

 

20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 
21a.   Motie 1: Extra raadsvergadering Beleids- en bedrijfsplan die zwembaden gemeente Tynaarlo, ingediend 

door de fractie van Leefbaar Tynaarlo  
 Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 19 stemmen tegen en 3 stemmen  
          voor verworpen. Voor de motie stemmen de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo.  
  
22b.   Motie 2: Besluit voor verlenging van 1 jaar van bestaand convenant, ingediend door de fractie van 

Leefbaar Tynaarlo. 
 Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 19 stemmen tegen en 3 stemmen  
          voor verworpen. Voor de motie stemmen de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo.  
 
23. Sluiting 

De voorzitter sluit om 00.15 uur de vergadering.          
 

 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 april  2014. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
      
 

 

 


