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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 7 oktober  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) 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) en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: R.A. Kraaijenbrink (LT) 
 
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 : Mw. 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 op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

Aan de agenda wordt als agendapunt 15a toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de 
agenda. Met als onderwerp: Verzoek Albert Heijn om een tijdelijke vestiging  in Zuidlaren. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september  2014 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden conform vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door mevrouw Lubbers (Lokale omroep) Dit leidt 
tot de toezegging van het college om in gesprek te gaan met de lokale omroep   
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevrouw Ossel (FNV) en de  heer Mol 
(CNV) (agendapunt 7) .   

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

Zie agendapunt 7 
 
7. Kadernota Participatiewet “Participatie de norm, Werk het doel” “T” 
          Gevraagd besluit:  

De kadernota Participatiewet, “Participatie de norm, Werk het doel" vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie 
GroenLInks)  De door GroenLinks ingediende motie om de medewerkers van Awerc te blijven 
ondersteunen, wordt aangehouden. De wethouder zal voor de volgende vergadering komen met 
een doorrekening van de financiële consequenties van het voorstel, 
 

8. Begroting ISD 2015 
Gevraagd besluit:  
Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
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9. Jaarstukken Regio Groningen- Assen 

Gevraagd besluit:  
Instemmen met de inhoud van de brief van 11 september  van het college van burgemeester en 
wethouders waarbij de opmerkingen genoemd onder 1 en 2 bij onderdeel B worden ingediend als 
zienswijze bij de stuurgroep van de Regio Groningen- Assen.  
Besluit raad: De raad is voldoende geïnformeerd door de nadere toelichting van het 
college op bovengenoemde punten.  Het college zegt toe de eerder gestelde vragen van 
GroenLinks nog te beantwoorden.  

 
10. Gunning inhuur accountantsdiensten 2014-2017 
 Gevraagd besluit:  

De inhuur accountantsdiensten 2014-2017 gunnen aan accountantskantoor BDO. 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
11. Voorgenomen fusie obs De Ekkel en obs De Kooi 
 Gevraagd besluit:  
 Geen gebruik maken van de mogelijkheid zelf als bevoegd gezag van basisschool De Kooi te 

gaan fungeren per 1 augustus 2015. 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De heer 

Weering heeft tijdens de behandeling van en de stemming over dit voorstel de vergadering 
verlaten. Het college zegt toe dat de fusie-effectrapportage aan de raad toegezonden zal worden 
als deze beschikbaar is.  

 
12. Beheersverordening Paterswoldsemeer 
 Gevraagd besluit:  

1.  Voorlopig instemmen met het ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer; 
2. De verordening in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen met de mogelijkheid van 

het     indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad gedurende een periode van zes weken. 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
13. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)                                     

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten        
 

14.      Ingekomen stukken 
           Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 25 september 2014). 

     Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  Naar aanleiding van vragen zegt het college toe: 

- Ernaar te streven om de  kadernota voor het opstellen van de structuurvisie 
ontwikkeling voorzijde PBHoeveterrein medio december gereed te hebben. 

- Een voorstel te agenderen betreffende het initiatief voor het oprichten van een 
zelfvoorzienend buurtschap.  

- Met een voorstel te komen betreffende de ontwikkelvisie voor de luchtvaartomgeving.  
 
 

15.      Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
  
 
15.a   Motie vreemd aan de orde van de agenda (CU)  Verzoek Albert Heijn om een tijdelijke 
          huisvesting in  Zuidlaren 

    Besluit raad:  Met 9 stemmen voor ( de fracties van Christen Unie, Leefbaar Tynaarlo,  
    Groen  Links en  Gemeentebelangen) en 13 stemmen tegen, is de motie verworpen.   
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16.      Sluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 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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