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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 september 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), J.J. van Heukelum (VVD), D.E. 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) 
 
Met kennisgeving afwezig        :    R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), P. van Es (GB),. 
 
Voorzitter : Dhr. M.J.F.J. Thijsen 
Plv. 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 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 september 2015 en vaststellen 
actielijst  
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld; de besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld met de 
redactionele wijziging het besluit bij punt 9 zoals door de heer Pieters aangegeven en vervanging 
van de naam van de heer Oele door de heer Kuipers 
 

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

- Weering (communicatie met burgers) 
- Kuipers (stand van zaken opvang vluchtelingen).  

          Het college zegt toe begin oktober de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking 
tot de opvang van vluchtelingen.  

 
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. Huisvestingsprogramma’s en overzichten onderwijshuisvesting 2015 en 2016  
Gevraagd besluit:  
1.   Instemmen met de huisvestingsprogramma’s 2015 en 2016; 
2.   Conform kadernotitie accommodatiebeleid voor beide huisvestingsprogramma’s uitgaan van 

de leerlingprognoses  2015 en prijspeil 2015; 
3.   Een bedrag van € 6.849.751,- beschikbaar stellen voor de huisvestingsprogramma’s 2015 en 

2016 (excl. paalfundering, excl. sloopkosten);  
4.   Voor de rkbs Mariaschool een normbedrag beschikbaar stellen van € 775.372,-; 
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5.   Een bedrag van maximaal € 234.310,-  reserveren voor sloop van die lokalen die per school 
gesloopt gaan worden;  

6.   Een bedrag van maximaal € 104.690,-  reserveren voor paalfundering voor die scholen die dit 
nodig hebben; 

7.   In die gevallen waarbij bij sloop of vernieuwbouw sprake is van noodzakelijke asbestsanering,  
      de feitelijke kosten van deze sanering ten laste van de gemeente laten komen; 
8.   Een bedrag van maximaal € 1.132.239,-  reserveren (incl. sloop en paalfundering) voor de 

tijdelijke huisvesting die nog per school nodig is  in de periode van 4-15 jaar. Hiervoor worden  
      maatwerkoplossingen gezocht;  
9.   Instemmen met het voor rekening van de gemeente laten komen van de planologische  
      Procedurekosten en eventuele planschade. Vooraf dienen afspraken te worden gemaakt over 

de  voorwaarden per locatie; 
10. De afschrijvingstermijn voor vervangende nieuwbouw op 40 jaar zetten i.p.v. 60 jaar. 

          Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement door de fractie van Leefbaar Tynaarlo 
ingediend. Het amendement heeft als strekking: de gereserveerde gelden voor eventuele tijdelijke 
huisvesting direct aan de scholen toe te kennen. Dit amendement wordt met 3 stemmen voor 
(fractie Leefbaar Tynaarlo) en 17 stemmen tegen verworpen. Zonder hoofdelijke stemming wordt 
conform het voorstel besloten.   

 Het college zegt toe dat elke invulling van tijdelijke huisvesting in co- productie met de scholen 
wordt voorbereid en ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het college 
zal een overzicht met een vergelijking van de verschillende systemen van financiering 
onderwijshuisvesting doen toekomen aan de raad. De raad zal voorts een notitie van het college 
ontvangen waarin de financiële mogelijkheden van de grondoverdracht voor een school in Groote 
Veen worden toegelicht.  

 
8. Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015  
          Gevraagd besluit:  
           1.  Instemmen met de Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015. 
           2.  De benodigde middelen voor de uitvoering van de dierenwelzijnsmaatregelen € 17.350 excl.     

BTW  ter beschikking stellen en dekken zoals aangegeven in dit voorstel. 
           3.  Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 
         Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement door de fracties van GroenLinks, D66, PvdA 

en CU  ingediend. Dit amendement bevattende aanvullingen op de verordening betreffende 
toelating tot de markt, openingstijden en een jaarlijkse evaluatie en een wijziging van het actieplan 
wordt aangenomen met 11 stemmen voor (fracties GroenLinks, D66, PvdA en CU) en 9 stemmen 
tegen (fracties Leefbaar Tynaarlo, VVD, Gemeentebelangen en CDA). Het geamendeerde 
voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen met 11 stemmen voor (fracties 
GroenLinks, D66, PvdA en CU)  en 9 stemmen tegen(fracties Leefbaar Tynaarlo, VVD, 
Gemeentebelangen en CDA). 

 
9. Rekenkameronderzoek naar het onderhoud van openbare wegen in de gemeente Tynaarlo          

Gevraagd besluit:  
1.     Kennis nemen van het rekenkameronderzoek naar het onderhoud van openbare wegen in de   

gemeente Tynaarlo. 
2.     De aanbevelingen uit dit rapport overnemen. 

      Besluit raad: dit punt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 oktober 2015 
 

10. Voortgang c.q. afsluiting van werkzaamheden raadswerkgroep Loopstukken II  
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten deze raadswerkgroep op te heffen. 

 
11. Saneringsplan Van Wijk en Boerema terrein in Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: 
          Instemmen met de verzending van een brief vanuit de gemeenteraad aan het college van 
          gedeputeerde staten van Drenthe. 
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      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12. Erkennen bodemkwaliteitskaart (overgekomen van de raad van 25 augustus 2015) 
Gevraagd besluit:  
1.    Instemmen met het erkennen van de bodemkwaliteitskaart van de Groningse gemeenten, 

provincie Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. 
2.     Het college mandateren voor het in de toekomst erkennen van bodemkwaliteitskaarten van    
       buurgemeenten, regio’s en/of waterschappen.  
3.   Het college mandateren voor toekomstige kleine aanpassingen van bodemkwaliteitskaarten 

van de eigen gemeente, buurgemeente, regio’s en/of waterschappen. 
       Besluit raad: . Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
13. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 11 september 2015)  

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

15. Gemeenschappelijke regelingen  
Besluit raad: agendapunt komt te vervallen; geen stukken aanwezig. 
 

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

 
17. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.20  uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 27 oktober 
2015. 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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