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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 23 september 2014, 19.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL, aanwezig vanaf 19.20 uur), 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), R.A. Kraaijenbrink (LT), 
A.T.W.J Jennekens (D66) 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.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 augustus 2014 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.  
 

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

          Pieters (mondelinge beantwoording schriftelijk ingediende vragen tijdelijke vestiging van een AH  
          winkel voorterrein PBH Zuidlaren) en Wiersema en Lubbers (effecten voor gemeente Tynaarlo bij 
          afsluiting wegen gemeente Haren voor vrachtverkeer). Deze vragen leiden tot toezeggingen van  
          de zijde van het college om de raad te informeren over de tijdelijke vestiging van een AH winkel  
          op het PBH terrein. Het college geeft aan dat de effecten voor de gemeente Tynaarlo omtrent de  
          afsluiting van doorgaande wegen in Haren voor vrachtverkeer, zowel via de informele weg als de  
          formele weg (bezwaarschrift tegen het besluit) plaatsvindt.  De heer Rietkerk is voorzitter bij de  
          behandeling van de vraag van de heer Pieters.  

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Arends (sportfederatie Eelde-
Paterswolde-Eelderwolde), De Vries (ICO) en De Koning uit Vries, allen bij agendapunt 10.   

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

Betreft behandeling van agendapunt 10 (perspectievennota). 
 
7. Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden” 
          Gevraagd besluit: 

1. De zienswijzennotitie Ontwerp Structuurvisie 2014-2014 met de daarin opgenomen wijzigingen  
           en ambtshalve aanpassingen vaststellen 

2. De Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2014 “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden”  
           bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL  
           IMRO1730SVCultuurhistorie-0301, met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota van  
           zienswijzen en de daarin opgenomen wijzigingen, vaststellen. 
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      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

8. Vaststelling Kadernota WMO 2015 “Samen lossen we het op”   
          Gevraagd besluit: De Kadernota WMO 2015 “Samen lossen we het op” vaststellen.          

      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
      de raad toe hem periodiek te informeren inzake de borging van de kwaliteit van de kaders in de  
      nota. 
 

9. Procedurevoorstel behandeling Perspectievennota 2014  
          Gevraagd besluit: 

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

10. Perspectievennota 2014   
          Gevraagd besluit: 

De kaders zoals genoemd in de Perspectievennota 2014 als basis voor de begroting 2015 
vaststellen.   

      Besluit raad: Het voorstel wordt met 18 stemmen voor en 5 tegen (fracties GL en CU) 
      aangenomen. Bij de behandeling van dit voorstel worden 7 moties ingediend.  
      Motie 1 (fractie GL): inzetten weerstandscapaciteit; deze motie wordt met 5 stemmen voor 
      (fracties GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.  
      Motie 2 (fractie GL): OZB niet verlagen: deze motie wordt met 5 stemmen voor 
      (fracties GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.  
      Motie 3 (fractie GL): standaardisering MFA’s: deze motie wordt met 5 stemmen voor 
      (fracties GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.  
      Motie 4: (fractie GL): energiebesparing;  deze motie wordt met 8 stemmen voor 
      (fracties GL, LT en CU) en 15 stemmen tegen verworpen.  
      Motie 5: (fractie GL): kostendekkende markten: deze motie is niet in stemming gebracht na de  
      toezegging van het college dat de inhoud van de motie wordt overgenomen. 
      Motie 6: (fractie GL): minima- en meedoenbeleid en bijzondere bijstand; deze motie wordt met 5  
      stemmen voor (fracties GL en CU) en 18 stemmen tegen verworpen.  
      Motie 7: (fractie LT): budget rekenkamercommissie: deze motie is niet in stemming gebracht na  
      de toezegging van het college dat de inhoud van de motie wordt overgenomen. 
      Motie 8: (fractie CU): verzoek AH tijdelijke vestiging; deze motie wordt tijdens de vergadering door  
      de indieners ingetrokken.  
      Het college zegt naar aanleiding van de behandeling het volgende toe: 

- De raad wordt nog in 2014 geïnformeerd over de stand van zaken “Kop van Drenthe; 
Tynaarlo verbindt” met de bijbehorende actieplannen (recreatie & toerisme). 

- Kerntakendiscussie; het college zal hierover in november 2014 een procesvoorstel aan de 
gemeenteraad voorleggen (algemeen bestuur).   

- De gemeenteraad betrokken zal worden bij de proactieve planvorming van het centrumplan 
(visie) van Vries.   

- De gemeenteraad voor 1 december dit jaar wordt geïnformeerd over een MFA in het dorp 
Tynaarlo; verder wordt de raad geïnformeerd over een herijking van het IAB beleid. 

- Er wordt toegewerkt aan een betere balans tussen de kosten en de opbrengsten van markten 
en de maatregelen die aan beide zijden worden getroffen daarin krijgt de raad inzicht.  

- In de meerjarenraming 2015 ev. jaren een bedrag van € 1.- per inwoner opgenomen wordt als 
budget voor de rekenkamercommissie.  

- Rentetoerekening: voor de begrotingsbehandeling wordt een nota reserves en voorzieningen 
aan de raad voorgelegd; beleidswijziging daarin worden in de perspectievennota 2015 
opgenomen.  

- Op het Leefbaarheidfonds wordt nader bij raad teruggekomen middels een incidentele vulling 
gedurende een periode van 3 jaar, 50.000 euro per jaar.    
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- Dat ten aanzien van het transformatieplan Kunst en Cultuureducatie de suggestie van het 
CDA (plaatselijke fanfares en muziekkorpsen daarbij betrekken) daarin wordt meegenomen. 

- Op de digitale gemeentepagina updates over lopende gemeentelijke projecten en processen  
wordt overgenomen; 

- Dat het college de strekking van motie nr. 3 (standaardisering MFA’s) meegenomen zal 
worden.  

- De bezuinigingen op sport met de sportverenigingen wordt overlegt; het advies van de  
      inspreker (renovatie De Marsch) wordt daarbij betrokken. Het college zal de raad nog dit jaar  
      daarover nog een voorstel zenden.   
- Dat dit najaar de raad nog een voorstel zal ontvangen over het minimabeleid evenals een 

             voorstel met een doorrekening van de 3 transities op basis van de effecten van de  
             septembercirculaire. 

- De gemeenteraad zal inzicht worden gegeven in de besteding van de bijdrage ad € 50.000,- 
      die een aantal jaren geleden voor een haalbaarheidsstudie van de gebouwen van de vm 
      Luchtvaartschool in Eelde beschikbaar zijn gesteld; 
- Bij het schouwen van de wegen voor het wegenonderhoud de aangrenzende voetpaden 

eveneens worden meegenomen; 
- De raad nader wordt geïnformeerd over schadeclaims agv achterstallig onderhoud. 
- De raad inzicht wordt gegeven in energiebesparende maatregelen die gerealiseerd zijn en 

wat die maatregelen hebben opgeleverd; daarin wordt betrokken de wijze waarop de 
gemeente als voorbeeldfunctie voor nieuwe technologie kan fungeren. In dit inzicht wordt ook 
de wijze waarop de bijdrage aan het verstrekken van zonneleningen aan burgers betrokken. 

 
11. Vaststelling verordening Basisregistratie personen 2014   
          Gevraagd besluit: 

De Verordening Basisregistratie personen 2014 vaststellen.  
      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

Besluit raad: Brief college aan raad Sculpturepark De Hondsrug via presidium agenderen voor 
de raad van november; brief college aan raad Subsidie leegstaande winkelpanden agenderen bij 
agendapunt Info uit/namens college raad 7 oktober 2014. 
 

13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 september 2014). 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 
15. Sluiting 
          De voorzitter sluit de vergadering om 01.00 uur. 

 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 oktober 

2014. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                    
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