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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 31 maart 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), 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, O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es (GB) en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. C.H. Kloos (LT) 
 
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  

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 3 maart 2015 en vaststellen 
actielijst  
De actielijst wordt gewijzigd vastgesteld; de besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming 
conform vastgesteld.  
 

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

- Rietkerk en De Graaf (Bakkerij Harms/centrumplan Vries) 
- Hoogenboom (berichtgeving dekking en financiering MFA’s) 
- Zuiker (perspectievennota in relatie bezuinigingen museum Buitenplaats) 
- De Graaf (voortgang Centrumplan Eelde) 

           Deze vragen leiden tot de toezegging van de zijde van het college dat de raad schriftelijk wordt  
           geïnformeerd over het besluitvormingstraject m.b.t. bezuinigingen op het museum De  
           Buitenplaats.      

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt,    
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Agendapunt komt te vervallen.  
 

7. Dierenwelzijn tijdens Zuidlaardermarkt 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennis nemen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. 
2. Kennis nemen van de verbetervoorstellen uit de denkrichting verbeteren dierenwelzijn van de  
    werkgroep ‘aandachtspunten Zuidlaardermarkt’. 
3. Het Protocol Welzijn Paardenmarkten naar aanleiding van de onder punt 2 genoemde  
    denkrichting en de wet Dieren actualiseren, en; 
4. het geactualiseerde protocol opnemen in een verordening. 
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Dit agendapunt 
wordt voorgezeten door de heer Rietkerk 
 

8. Afgifte voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen voor het project "nieuwbouw en 
verplaatsing kleed- en kantinegebouw en bouw kassahokje en fietsenberging op het perceel 
Sportlaan 2 te Vries”. 
Gevraagd besluit: Een voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 
2:12, lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeven voor 
het project "nieuwbouw en verplaatsing kleed- en kantinegebouw en bouw kassahokje en 
fietsenberging op het perceel Sportlaan 2 te Vries”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

9. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2015 
Gevraagd besluit: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2015 van 
de projecten: a. Ter Borch 
                 b. Oude Tolweg Zuid 
                 c. Zuidoevers 
                 d. Groote Veen 
                 e. Donderen 
                 f.  Bedrijventerrein Vriezerbrug.          
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college  
 zegt de raad toe hem te informeren over de aanduiding van het bedrijventerrein Vriezerbrug als  
 een lokaal bedrijventerrein wordt aangemerkt in de regiovisie Groningen-Assen (historisch  
 perspectief) en wat als zodanig de verschillen zijn tussen een lokaal en regionaal bedrijven-  
 terrein. 

 
10. Bouwplaninitiatief “Wonen rond het erf Huis te Zeijen”  

Gevraagd besluit:  
1. Een positieve grondhouding innemen voor uitvoering van het initiatief  “Wonen rond  
    het erf Huis te Zeijen”.  
2. Hiervoor een bestemmingsplanprocedure starten.          
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college  
zegt de raad toe hem te informeren als er subsidiemogelijkheden voor dit project aan de orde zijn. 
Verder zegt het college de raad toe hem schriftelijk te informeren in welke mate de milieunormen 
van invloed zijn op dit initiatief en beperkend zijn voor de bedrijfsvoering van ondernemers in de 
omgeving.  

  
11. Samenstelling continuering werkzaamheden raadswerkgroep Transities gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: De werkzaamheden van de raadswerkgroep Transities gemeente Tynaarlo  
          continueren.           
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (Rietkerk) aangenomen.  

 
12. Bestemmingsplan c.a. Tusschenwater 
          Gevraagd besluit:  
          1. Vaststellen de Nota zienswijzen MER Tusschenwater; 
          2. het bestemmingsplan “Tusschenwater” en het inrichtingsplan “Tusschenwater (fase 1)”  
              vrijgeven voor inspraak en overleg; 
          3. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uitnodigen  
              om 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.  
 
13. Vaststelling verordening functioneringsgesprekken burgemeester Tynaarlo 2015  
          Gevraagd besluit: De verordening vaststellen.           
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Vanuit de  
          fracties worden de leden Pieters, Jennekens, Dijkstra, Van den Born, Wiersema, Van Es, Rietkerk  
          en Kloos voorgedragen om in de ingestelde commissie zitting te nemen. De raad stemt hiermee  
          in. Dit agendapunt wordt voorgezeten door de heer Rietkerk.  
 
14. Informatie Rekenkamercommissie Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het jaarverslag Rekenkamer Tynaarlo 2014 en van het    
          onderzoeksprogramma 2015.           
          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 19 maart 2015)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
17. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
          Aangehouden agendapunt raad 3 en 17 maart 2015 
          Kennis nemen van de volgende stukken: 

- 2e bestuursrapportage 2014 VRD 
- Vergaderstukken Meerschap Paterswoldsemeer 

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

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

 
19. Sluiting 
 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 22.15  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 14 april  
2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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