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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 1 juli 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), 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) en A.T.W.J Jennekens (D66), K.B. de Graaf (PvdA), 
F. Haisma (CDA), P. Vemer (D66), O.D. Rietkerk (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA) 
en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heer H. Berends (wethouder PvdA). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), T.J. Wijbenga (CDA). 
                              De heer J. Tichelaar (Commissaris van de Koning) bij agendapunt 7.  
 
 
Voorzitter : Dhr. P. Adema  
griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van de heer V. So  (China). 
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 7 wordt vanaf 16.00 uur behandeld in 
aanwezigheid van de Commissaris van de Koning.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 juni 2014 en vaststellen actielijst  
Conform vastgesteld. 
 

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

- Dhr. Jennekens (situatie bij stichting TRIAS). Het college gaat na of bij de uitvoering 
van taken de dienstverlening hierdoor onvoldoende is. 

- Dhr. Hoogenboom (financiële consequenties PBH a.g.v. uitgebracht persbericht). Het  
          college gaat wat eventueel de financiële consequenties voor de gemeente zijn. 
- Dhr. Spekschate, verzoek aan de voorbereidingscommissie vergaderstructuur om de  

Raadswerkgroep Transities een andere status te geven.  
 

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. Vaststellen profielschets burgemeester Tynaarlo  

Gevraagd besluit:  
1.   Vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Tynaarlo; 
2.   de mogelijkheid openhouden om één of meerdere kandidaten een assessment te laten 
ondergaan. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten dat een assessment deel uitmaakt van 
          de procedure en in de profielschets wordt de zinsnede opgenomen dat de burgemeester 
          tenminste 1 ambtstermijn in de gemeente Tynaarlo blijft.  
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8. Instellen vertrouwenscommissie vacature burgemeester Tynaarlo 
          Gevraagd besluit:  

1. Instellen van een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van een aanbeveling inzake 
de vervulling van de vacature van burgemeester; 

2. vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van  de 
vacature burgemeester. 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
9. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 gemeente Tynaarlo  

Gevraagd besluit:  
1. De jaarstukken 2013 vaststellen; 
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat 2013; 
3. Kennisnemen van de jaarrekening grondbedrijf 2013. 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
          Het college zegt de raad toe dat de cijfers over de ontwikkeling van overwicht bij kinderen    
          schriftelijk worden beantwoord.  
          Verder zegt het college de raad toe dat in de perspectievennota ingegaan wordt op: 

- de verandering van het Weerstandsvermogen; 
- de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen, evenals de nota R&V;  
- een herijking van het subsidiebeleid wordt meegenomen; 
- de mee te nemen gelden en de bestemmingsreserves aan de orde worden gesteld; 
- op de extra inspanning van de burgerparticipatie duidelijkheid wordt gegeven; 
- nadere uitleg komt van het begrip sturing op loonsom; 
- versnelde vervanging(skosten) OV afzetten tegen afschrijvingstermijnen 

           
10. Voorjaarsbrief 2014 

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

1 mei 2014; 
2.     het incidentele nadeel 2014 ad € 908.000 dekken door middel van een onttrekking aan de 

Argi; 
3.     het structurele voordeel ad € 15.000 in 2014 toevoegen aan de Argi; 
4.     het structurele voordeel ad € 15.000 vanaf 2015 opnemen in de meerjarenraming;  
5.     instemmen met het vormen van een maatschappelijk krediet “uitbreiding MFA Borchkwartier” 

vanuit de in 2014 incidenteel beschikbaar gestelde middelen; 
6.     instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2015 ad € 750.000 voor 

achterstallig onderhoud wegen vanuit de Argi (i.p.v. de Essent reserve); 
7.     instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2016 ad € 650.000 voor een 

bijdrage in infrastructurele aanpassingen rondom Transferium de Punt vanuit de Argi (i.p.v. 
de Essent reserve).  

           Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fractie van  
          GroenLinks legt een stemverklaring af waarin zij aangeven tegen de formulering van onderdeel 7  
          van het besluit te zijn.  
          Het college zegt de raad toe hem te informeren over de voorgenomen besparing die met het  
          invoeren van iPads gemoeid is. Tevens geeft het college aan terug te komen op het onderdeel  
          rentetoevoeging/-toerekening en de wijze waarop (incidenteel of structureel). 
 
11. Vaststellen programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014-2017 
          Gevraagd besluit:  Vaststellen het Programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014- 
          2017. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
 
 



 

 

gemeente Tynaarlo 
3 

12. Voorbereidingskrediet Kranenburg Zuid 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 490.000,-, voor plan- en  
                voorbereidingskosten tot 1 januari 2015 ten behoeve van het uitvoering geven aan de  
                vaststellingsovereenkomst mediation Groningen- Tynaarlo; 
          2.  dit krediet activeren vooruitlopend op het in exploitatie nemen van Kranenburg Zuid. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met de  
          aantekening dat de datum 1 januari 2015 in het gevraagde besluit wordt geschrapt.  
 
13. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)Tynaarlo 2014 - 2018 

Gevraagd besluit: 
          1.  Het Gemeentelijk rioleringsplan Tynaarlo 2014- 2018 vaststellen. 
          2.  Instemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan 2014-2018.  
          Besluit raad:   Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college  
          zegt de raad toe hem nader te informeren over het juiste aantal aansluitingen (18.500 versus  
          16.000), op welke wijze de rioolheffing van 3 mln euro is opgebouwd, een nadere toelichting op    
          de inzet van bestemmingsreserves en op welke manier extra waterbergingscapaciteit voor  
          Diepsloot nodig is en op welke wijze de financiering plaatsvindt bij het stopzetten van het project 
          De Bronnen. Verder zorgt het college voor een schriftelijke beantwoording van de technische 
          vragen van de fractie van D66.  
 
14. Preventie- en handhavingsplan voor uitvoering Drank- en horecawet 

Gevraagd besluit: Vaststellen van het preventie en handhavingsplan voor de  
uitvoering van de Drank- en horecawet 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Voorzitter bij dit   
          agendapunt was de heer Rietkerk. 

 
15. Vaststellen algemeen belang Wet markt en Overheid 

Gevraagd besluit: de volgende economische activiteiten aanwijzen als activiteiten, die in het 
algemeen belang plaatsvinden als bedoeld in artikel 25h, 5e lid van de Mededingingswet: 

          -  verhuur maatschappelijk vastgoed; 
          -  exploitatie/ verhuur sportaccommodaties en zwembaden.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
16. 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. 
   
17. Informatie uit het college / namens het college  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
          Mevr. Lubbers geeft aan dat haar fractie de brief van het college van 6 juni (subsidie voor  
          leegstaande winkelpanden) agenderen zal voor een eerstvolgende vergadering. 
          De heer Weering wijst op de onduidelijke verkeersgeleiding bij de werkzaamheden van de  
          rotonde in Paterswolde. Het college zegt toe hier naar te kijken en desgewenst maatregelen te  
          treffen.  
          Het college zegt verder toe de aanvullende schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks te  
          zullen beantwoorden. 
           
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 19 juni 2014). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe er voor te zorgen dat er een adequate beantwoording van brieven volgt binnen de met de 
raad afgesproken termijn. 
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19. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 
20. Sluiting 
          De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur. 

 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26 

augustus 2014. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                    
                                                                      
   


