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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 27 oktober 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), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), P. van Es 
(GB), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), J. Weering (GB), H. v.d. Born 
(CU), J.J. Vellinga (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma 
(CDA), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Kraaijenbrink (LT), J. van den Boogaard (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. M.J.F.J. Thijsen 
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er naturalisatie plaats van een 10-tal personen. 
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 22 september 2015 en vaststellen 
actielijst  
De actielijst en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden: 

- Zuiker (handhaving verordening op de paardenmarkten en fusie ISD/Alescon) 
- Jennekens (stand van zaken uitvoering motie 8 september; noodopvang 

vluchtelingen).  
         Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over het fusietraject ISD/Alescon.  
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt.       

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

Agendapunt komt te vervallen.  
 

7. Rekenkameronderzoek naar het onderhoud van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo 
(aangehouden agendapunt raad 22 september 2015) 

          Gevraagd besluit:  
1.     Kennisnemen van het rekenkameronderzoek naar het onderhoud van openbare wegen in de     
       gemeente Tynaarlo. 
2.     De aanbevelingen uit dit rapport overnemen. 

      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
      de raad toe hem binnenkort nader te informeren over de rapportage inzake het BOR die het  
      college momenteel in voorbereiding heeft en hem schriftelijk te informeren over  het te volgen 
      aanbestedingstraject. 
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8. Deelnemen aan de “Eems Dollard Regio” 
Gevraagd besluit:  
1.    Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio (EDR) 
2.    De kosten van deelname van €2.603,-- dekken uit de beschikbare budgetten in “programma  
      19 Economische Zaken” 
3.   Een schriftelijke aanvraag tot deelname aan de Eems Dollard Regio indienen bij  
      de “EDR-raad” 
4.   De voorzitter van de gemeenteraad of diens plaatsvervanger namens de gemeenteraad  
      afvaardigen naar de EDR-raad. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel ten aanzien van de punten 
1 t/m 3 van het voorstel besloten. 
De raad besluit met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie Leefbaar Tynaarlo) 
diens voorzitter, de heer Thijsen, namens de raad af te vaardigen naar de EDR raad.  
Het college zegt de raad toe over 3 jaar met een evaluatie te komen en de raad daarbij aangeven 
welke doelstellingen vanuit de gemeente voor deze periode daarbij worden geformuleerd. Verder 
zal de raad de staffel voor de berekeningssystematiek nog eens worden uitgelegd (schriftelijk)  
 

9. Onttrekken aan de openbaarheid van twee bruggen over het Omgelegde Eelderdiep te 
Eelderwolde 
Gevraagd besluit: Onttrekken aan de openbaarheid van twee bruggen over het Omgelegde 
Eelderdiep te Eelderwolde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

10. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling RUD 
Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling 
RUD te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling VRD 
Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling 
VRD te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 tegen (leden fractie Leefbaar 
Tynaarlo) aangenomen.  
 

12. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD 
Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling 
GGD te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 tegen (leden fractie Leefbaar 
Tynaarlo) aangenomen. 
 

13. Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde 
Gevraagd besluit: 
1.     In principe medewerking verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Tynaarlo” ten behoeve van verrichten van werkzaamheden aan de aardgastransportleidingen 
N-507-33 en N-507-36 in de omgeving van de Verlengde Boterdijk te Paterswolde. 

           2.   Burgemeester en wethouders uitnodigen om daartoe een bestemmingsplan in procedure te  
                 brengen; 
           3.   Bepalen dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg kan 
                 worden gebracht; 
           4.   Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de inspraak en het wettelijk  
                 overleg  – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”, dit  
                 conform artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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14. Controleprotocol 2015 
Gevraagd besluit: 
 1.Het controleprotocol 2015 vaststellen; 
 2.Het normenkader voor kennisgeving aannemen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
15. Informatie uit het college:  

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

16. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 15 oktober 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17. Gemeenschappelijke regelingen  
Punt komt te vervallen.  
 

18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 

 
19. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 21.20  uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 
november. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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