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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 13 januari 2015, 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), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga 
(LT), J. van den Boogaard (D66), A.T.W.J Jennekens (D66), R.A. Kraaijenbrink (LT), K.B. de Graaf 
(PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer (D66, aanwezig tot 23.20 uur), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra 
(PvdA), 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. M.J.F.J. Thijsen (voorzitter) 
griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het 
overlijden van de heer R. Heijkens, steunfractielid fractie Gemeentebelangen. 
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 gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
Agendapunt 9  wordt verdaagd naar de volgende vergadering.  
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 en 16 december 2014 en 
vaststellen actielijst  
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld; aan de actielijst wordt een toezegging van het 
college toegevoegd. 
 

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

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- Dhr. Franke uit Zuidlaren (agendapunt 7),  
- mevr. Pama namens de Dierenbescherming (agendapunt 8) en 
- dhr. Tuinman namens stichting 3B (agendapunt 8).    

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

Betreft inspraak bij agendapunten 7 en 8.  
 
7. Kader stellende nota herontwikkeling prins Bernhardhoeve (voorzijde en traverse), Zuidlaren 

Gevraagd besluit: 
1. De kader stellende nota voor de herontwikkeling van de voorzijde en de traverse van het prins  
    Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren vaststellen; 
2. Het college opdracht geven om op basis hiervan in gesprek te gaan met Leyten over de  
    verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie en de mogelijke verkoop van grondposities  
    in het plangebied.  
Besluit raad: Op het voorstel en de kader stellende nota worden amendementen ingediend. 
Amendement 1 (fracties D66/VVD/CDA en PvdA) met als strekking: 
- Aanpassing rooilijn blz. 21 kaart; 
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- Schrappen winkelondersteunende horeca (2e bullet) op blz. 24; 
- Aanpassing 5e bullet “nee tenzij” (Centrumvoorzieningen) op blz. 24; 
- Aanpassing 1e bullet “secundaire entree Brinkzijde” (Stedenbouwkundige kaders voor de 

brinkzijde) op blz 27;  
- Aanpassing 4e bullet “dichtheid woningen per hectare” (Intern gedeelte woongebied) op blz. 

28. 
Het amendement wordt met 16 stemmen voor: zijnde de leden Wiersema, A. Lubbers, Magnin, 
Pieters,  Hageman, Spekschate, van Heukelum, Kloos, Vellinga, van den Boogaard, Jennekens,  
Kraaijenbrink, de Graaf, Haisma, Vemer en Dijkstra en 7 stemmen tegen (overige leden) 
aangenomen. 
Amendement 2 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking: 
- Tekstwijziging handhaving huidige rooilijnen. Dit amendement wordt tijdens de 

beraadslagingen ingetrokken. 
Amendement 3 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking: 
- Tekstuele aanpassingen “3 bouwlagen met kap” schrappen. 
Het amendement wordt met 12 stemmen voor: zijnde de leden Wiersema, A. Lubbers, Pieters,  
Hageman, Spekschate, van Heukelum, Kloos, Vellinga, Kraaijenbrink, de Graaf, Haisma, en 
Dijkstra en 11 stemmen tegen (overige leden) aangenomen. 
Amendement 4 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking: 
- Tekstuele aanpassing: “verwijderen tekst met een referentie aan de mogelijkheid te bouw van 

een extra uitgang Albert Heijn aan brinkzijde”. Dit amendement wordt tijdens de 
beraadslagingen ingetrokken. 

Amendement 5 (fractie GroenLinks) met als strekking: 
- Tekstuele aanpassing besluit om eerdere overeenkomsten over de ontwikkeling van het 

voorterrein en de bestemming van het achterterrein te respecteren. 
Het amendement wordt met 10 stemmen voor zijnde de leden Zuiker, Oele, Weering, v.d. Born,  
Kloos, Vellinga, Kraaijenbrink, Rietkerk,  van Es en Hoogenboom en 13 stemmen tegen 
verworpen. 
Het geamendeerde voorstel wordt in stemming gebracht en met algehele stemmen aangenomen.  
 

8. Vaststelling evenementenbeleid gemeente Tynaarlo: bruisend en leefbaar! 
Gevraagd besluit:  
Het evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; bruisend en leefbaar! vaststellen.       
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend (dierenwelzijn op 
markten). De motie wordt ingetrokken na toezeggingen van het college dat er met een maand een 
verordening aan de raad wordt voorgelegd waarin dierenleed kan worden aangepakt. Verder 
wordt de raad geïnformeerd over juridische zaken rond de Zuidlaardermarkt.    
De heer Rietkerk is voorzitter tijdens de behandeling van dit agendapunt. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

9. Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan 
Gevraagd besluit: Op verzoek van de fractie van GroenLinks bespreken. 

          Besluit raad: Aangehouden. 
 
10. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 

Gevraagd besluit: De Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Vaststelling bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde  
Gevraagd besluit:  
1. Het bestemmingsplan “Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde” bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1730.BPBurgLegroweg3-0401 met de bijbehorende bestanden digitaal vaststellen. 
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2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan 
“Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde” eveneens vaststellen. 

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

12. Vaststelling verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden gemeente 
Tynaarlo 2015  
Gevraagd besluit:  

          De verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden gemeente Tynaarlo  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

13. Vaststelling “Verordening elektronisch kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015”  
Gevraagd besluit:  

           De “Verordening elektronisch kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015” vaststellen en in werking 
           laten treden per 1 april 2015. 

Besluit raad: Het voorstel wordt met 21 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De heer 
Kraaijenbrink stemt tegen het voorstel. 
 

14. Informatie uit het college:  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Op verzoek van 
de leden Pieters en Van Es worden de brieven van het college van 24 december en 13 januari 
geagendeerd voor de volgende vergadering.   
 

15. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 december 2014)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 

16. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
Vergaderstukken aandeelhoudersvergadering GAE d.d. 8 december 2014. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17. Sluiting 
Alvorens de vergadering te sluiten besluit de raad om een tweetal onderwerpen in beslotenheid te 
behandelen. 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 0.40 uur.  
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 februari  
2015. 

 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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