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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 december 2014, 19.00 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), R.A. Kraaijenbrink (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. 
Vemer (D66) (aanwezig vanaf 9.20 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).  
 
Met kennisgeving afwezig         :   Dhr. A.T.W.J Jennekens (D66) 
 
Voorzitter : Dhr. P. Adema (voorzitter) 
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 gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
De agendapunten 12 en 13 worden verdaagd naar de volgende vergadering.  
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 november 2014 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden conform vastgesteld. 
 

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

- Dhr. Kloos (LT) fondsvorming verbetering exploitatie Luchthaven GAE 
- Dhr. De Graaf (PvdA) implementatie raadsbesluit VN panel 
- Dhr. Oele (GL) criteria voor indienen aanvragen leefbaarheidsfonds 

           De vragen leiden niet toezeggingen van de kant van het college.     
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. H. Vrijhof (voorzitter WWB-
WSW-cliëntenraad) bij agendapunt 15.    

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

Betreft inspraak bij agendapunt 15.  
 
7. Verordening participatiewet 2015 en Wet maatregelen Werk en Bijstand “T” 

Gevraagd besluit:  
1.  De volgende verordeningen intrekken: 
a)  Afstemmingsverordening wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo 2013; 
b)  Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013;  

          c)  Handhaving verordening Wwb, IOAZ en IOAW gemeente Tynaarlo 2013; 
d)  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Tynaarlo 2013; 
2.  Vaststellen van de volgende verordeningen: 
a)  Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015; 
b)  Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015; 
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c)  Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015; 
d)  Verordening individuele studietoeslag gemeente Tynaarlo 2015; 

          e) Handhaving verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tynaarlo 2015; 
 f)  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Tynaarlo 2015. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie 
GroenLinks) aangenomen. Het college zal de door D66 gestelde vragen schriftelijk 
beantwoorden. 
 

8. Rekenkameronderzoek Financiering onderwijshuisvesting 
1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting in Tynaarlo. 
2. De aanbevelingen voor de gemeenteraad overnemen; het college opdragen hiervoor  
    voorstellen te ontwikkelen en deze voor juli 2015 voorleggen aan de gemeenteraad. 
3. Het college opdragen voor juli 2015 aan de gemeenteraad te rapporteren over de  
    implementatie van de aanbevelingen voor het college.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college 
neemt de aanbevelingen over en het college komt op basis van het rapport voor de zomer 2015 
met een uitgewerkt voorstel. Daarbij wordt de raad nauw betrokken bij het herijken van het IAB. 
Op het voorstel worden 2 moties ingediend.  
Motie 1 ingediend door de fracties van GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo (binnen het IAB niet 
meer aan te vangen met de bouw van een schoolgebouw voordat exploitatieovereenkomsten zijn  
getekend); 
Motie 2 ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (pro-actieve houding aannemen om 
leegstand van het Yderhoes te voorkomen). 
Beide moties worden tijdens de beraadslagingen ingetrokken. 
 

9. Verlenging benoeming Raad van Toezicht (RvT) stichting Baasis “T“  
Gevraagd besluit: Onderstaande personen tot 30 september 2015 te benoemen tot lid van de  
Raad van Toezicht van Stichting openbaar onderwijs Baasis:  

           De heer J. van den Broek  
           De heer J. Cooijmans  
           Mevrouw A. Machielsen  
           Mevrouw M. Schreur  

 De heer R. Schuur. 
 Besluit raad: Na een gehouden schriftelijke stemming worden 22 stemmen uitgebracht;  
 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen op de heer Van den Broek; 
 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen op de heer Cooijmans; 
 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen op mevrouw Machielsen; 
 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen op mevrouw Schreur; 
 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen op de heer Schuur.  

           Het college zegt de raad toe hem schriftelijk op de hoogte te brengen van het rooster van 
           aftreden van de leden van de RvT. De raad wordt in kennis gesteld over de juridische status van 
           de stichting per december 2014. De vraag op het instellen van een raadswerkgroep Baasis wordt  
           in handen gesteld van het presidium. 
 
10. Vaststelling bestemmingsplan  Hunzeweg 35 De Groeve  

Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Hunzeweg 35 De Groeve vaststellen overeenkomstig 
het ontwerp dat vanaf 22 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
11. Verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van 2 winkels op perceel Hoofdweg 77  

Eelde  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2:12, lid 1 onder a  
          sub 3o  van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeven voor het project 
           “nieuwbouw van 2 winkels op het perceel Hoofdweg 77 te Eelde”. 



 

 

gemeente Tynaarlo 
3 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12. Vaststelling evenementenbeleid gemeente Tynaarlo: bruisend en leefbaar!   
          Besluit raad: Aangehouden tot de raad van 13 januari 2015. 

 
 

13. Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2014  
          Besluit raad: Aangehouden tot de raad van 13 januari 2015. 

 
 
14. Aanvraag maatschappelijk krediet plankosten 2014+ 1e kwartaal 2015 centrumplanontwikkeling 

Eelde  
Gevraagd besluit: Een maatschappelijk krediet van € 200.000,- excl. BTW beschikbaar stellen 
voor de plankosten 2014 + 1e kwartaal 2015. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

15. Inzet armoedegelden 2014- 2015 
Gevraagd besluit:  
1. De raad voorstellen de extra armoedegelden 2014 – 2015  vanuit het rijk  in te zetten op: 
     -   activiteiten die ten doel hebben de maatschappelijke participatie van kinderen die in 
         armoede leven te bevorderen; 
     -   activiteiten die gezinnen en inwoners, die om wat voor reden dan ook, in een financieel   
         lastige  situatie zijn gekomen, ondersteunen; 
2. de gelden 2014 ad. € 22.000,- en 2015 ad. € 82.000,- conform het verdeelmodel besteden. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

16. Coördinatieregeling bouw en vestiging ambulancepost Berkenweg 1/1a Zuidlaren 
Gevraagd besluit:  
1.    De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het 
bestemmingsplan “Westlaren” en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw en vestiging van 
een ambulancepost op het perceel Berkenweg 1/1a te Zuidlaren; 

2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het bestemmingsplan en het bouwplan 
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het 
indienen van een schriftelijke zienswijze; 

3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld 
onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan 
in combinatie met de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te 
leggen”.  

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

17. Controleprotocol 2014 “T” 
Gevraagd besluit:    
1. Het controleprotocol vaststellen. 
2. Het normenkader voor kennisgeving aannemen.        
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.           
 

18. Begrotingswijziging 
          Gevraagd besluit: 

                       De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  posten   
                       ‘Onvoorzien 2014‘.   

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.            
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18a    Raadswerkgroep Vergaderstructuur 
          Gevraagd besluit: instemmen met de invoering van een Lange Termijn Agenda voor de 

gemeenteraad per 2015. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.           
 
19. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fractie van  
          GroenLinks verzoekt om agendering van de Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan in de  
          raad van 13 januari 2015. 
 .           
20. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot  29 november 2014). 

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

21.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.           

 
22.     Sluiting  

Alvorens de plv. voorzitter, O.D. Rietkerk, de vergadering om 22.40 uur wordt burgemeester P. 
Adema bedankt voor zijn inzet als burgemeester in de afgelopen 16 maanden en wordt   
toegesproken door achtereenvolgens dhr. H. Berends (namens het college), dhr. J. Hoogenboom 
en dhr. C.H. Kloos (beiden namens de gemeenteraad). 
Tot slot voert de heer Adema het woord en bedankt de raad in het in hem gestelde vertrouwen. 
 
  

           Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 januari 
2015. 

 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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