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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 juni 2015, 18.00 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, aanwezig vanaf 19.30 uur), 
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), A.T.W.J Jennekens (D66), R.A. Kraaijenbrink (LT), C.H. Kloos (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. J. van den Boogaard (D66) 
 
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  

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 26 mei 2015 en vaststellen actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt van de leden De Graaf (Grontmij als 
contractpartner, stand van zaken Centrumplan Eelde en WABO procedure Donderen) en Pieters 
(reden intrekken omgevingsvergunning rotonde Zuidlaarderweg te Tynaarlo). Deze vragen leiden 
niet tot toezeggingen van de zijde van het college.  
 

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

- Dhr. Kamps uit Eelde (agendapunt 22); 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft de behandeling bij het agendapunt 22.   
 

7. Dorpsagenda Vries (Opiniërende bespreking) 
          Gevraagd besluit:  

1.  De dorpsagenda Vries, “Lommerrijk wonen in een Drents brinkdorp”, d.d. 14 april 2015   
             vaststellen; 

2.    Een maatschappelijk krediet van € 540.000,- (excl. BTW) beschikbaar stellen voor de  
             uitvoering  
             van de dorpsagenda en instemmen met de volgende dekking: 
             - € 400.000,- Door inzet van reeds voor het centrum van Vries gereserveerde en  
                meegenomen gelden;  
             - € 100.000,- door inzet van een bijdrage vanuit de Regio Groningen – Assen in het kader van  
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                de regeling ‘Substantiële Projecten’; 
             - € 40.000,- door een aanvullende bijdrage vanuit de Argi. 
      Besluit raad: Na een opiniërende bespreking besluit de raad tot een besluitvormende bespreking 

          in de vergadering van 30 juni 2015. De raad geeft daarbij aan dat een uitvoeringsplan dient te  
          worden opgesteld; er een uitwerkingsplan voor het gebied Brinkstraat/Oude Asserstraat wordt  
          opgesteld en dat het VN panel ingeschakeld moet worden bij de uitwerking. Verder geeft het  
          college aan de diverse signalen vanuit de raad meegenomen zullen worden in de uitwerking.  

 
8. Herbenoeming raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijs Baasis 
 Gevraagd besluit:  

1.    Het raadsbesluit van 9 december 2014 inzake de tijdelijke benoeming van de leden van de 
Raad van Toezicht van Stichting Baasis herroepen. 

2.    De leden van de huidige Raad van Toezicht van Stichting Baasis opnieuw benoemen tot 1 juni 
2018, te weten de heer J. van den Broek, de heer J. Cooijmans, mevr. A. Machielsen, mevr. 
M. Schreur en de heer R. Schuur. 

          Besluit raad:  
          Ad 1: Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 8 tegen (fracties Leefbaar Tynaarlo,  
          Gemeentebelangen en GroenLinks) aangenomen. 
          Ad 2: Na een gehouden schriftelijke stemming worden 22 geldige stemmen als volgt uitgebracht: 
          Dhr. Van den Broek: 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen; 
          Dhr. Cooijmans: 14 stemmen voor; 8 stemmen tegen; 
          Mevr. Machielsen: 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen; 
          Mevr. Schreur: 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen; 
          Dhr. Schuur: 16 stemmen voor en 6 tegen. 
 
9. Beschikbaar stellen krediet voor vervanging/renovatie scholen Eelde-Paterswolde  

Gevraagd besluit:  
1.    Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van het in 2015 geldende 

wettelijke normbedrag, aangevuld met noodzakelijke sloop- en infrakosten, om te komen tot 
de spoedige realisatie van een passende huisvesting voor de brede school OBS de 
Vijversteen en CBS de Holtenbroek, de fusiescholen: OBS de Kooi en OBS de Ekkel, OBS 
Daltonschool, OBS Centrum en de Mariaschool en OBS het Oelebred: 

2.    Het onder 1 bedoelde bedrag ten laste brengen van het IAB beleid; 
3.    Bepalen dat dit besluit door het college namens de raad bekend gemaakt wordt op de wijze 

als geregeld in artikel 3:42 lid 2 Algemene wet bestuursrecht.  
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 6 stemmen voor (leden Kloos,  
          Kraaijenbrink, Vellinga, Zuiker, Rietkerk en Oele) en 15 stemmen tegen (overige leden)  
          verworpen. De heer Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig. 
 
10. Concept beleidsbegroting 2016 inclusief meerjarenraming tot en met 2019 en jaarstukken 2014 

Alescon  
          Gevraagd besluit:  
          1.   Kennis nemen van de jaarstukken 2014. 
          2.   Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de  
                conceptbeleidsbegroting Alescon 2016, inclusief de meerjarenraming tot en met 2019.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de jaarstukken. De raad heeft   
          geen wensen en bedenkingen op deze jaarstukken.  
 
11. Ontwerpbegroting 2016 en jaarstukken 2014 Meerschap Paterswolde 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Kennisnemen van de jaarstukken. 
          2.  Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting   
               2016 van het Meerschap Paterswolde. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de jaarstukken. De raad heeft   
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          geen wensen en bedenkingen op deze jaarstukken.  
 

11a.   Financiën IAB (op verzoek van de fractie van de ChristenUnie geagendeerd)  
          Gevraagd besluit: Bespreking van de brief van het college aan de raad met betrekking tot de  
          financiën van het IAB en daarover desgewenst de gevraagde discussie voeren.  
          Besluit raad: Naar aanleiding van de beraadslagingen wordt door de fractie van GroenLinks een  
          motie ingediend met als strekking het college op te dragen om na afronding van de herijking  
          van het IAB terstond tot uitvoering over te gaan binnen een aantal kaders. De motie wordt met 5  
          stemmen voor (fracties GroenLinks en ChristenUnie) en 17 stemmen tegen (overige fracties)  
          verworpen.  

 
12. Jaarverslag en jaarrekening 2014 

Gevraagd besluit:  
1.  De jaarstukken 2014 vaststellen. 
2.  Instemmen met de bestemming van het resultaat 2014. 
3.  Instemmen met het opheffen van de reserve brandweermaterieel per 31-12-2014 en het saldo  
     van € 920.291 toevoegen aan de Armi (Algemene reserve met inkomensfunctie). 
4.  Kennis nemen van de toelichting op de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de bijlage  
     en instemmen met het handhaven van deze bestemmingsreserves. 
5.  Kennis nemen van de bevindingen van de accountant. 
6.  Kennis nemen van de jaarrekening grondbedrijf 2014. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe een informatieavond voor de raad te organiseren rond de samenwerking Drentse Aa  
          gemeenten.  
 
13. Bouw multifunctioneel gebouw t.b.v. hulpverlening op Groningen Airport Eelde 

1.   De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van  
     toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het  
     bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van een multifunctioneel gebouw  
     voor hulpverlening op het terrein van Groningen Airport Eelde, plaatselijk bekend Machlaan  
     14a te Eelde. 
2.   Op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het bestemmingsplan en de omgevings- 

vergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de  
     mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze. 
3.   Burgemeester en wethouders uitnodigen 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. 
 
14. Verordening re-integratie Participatiewet en Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet 

gemeente Tynaarlo 2015 
          Gevraagd besluit:  

1.  De re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen en de 
verordening  

    re-integratie 2011 intrekken. 
2.  De Cliëntenparticipatieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen en de  
    verordening Cliëntenparticipatie 2004 intrekken. 
3.  De inspraaknotitie vaststellen. 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie GroenLinks)  
          aangenomen. Het college zegt de raad toe de vragen van de GroenLinks fractie schriftelijk te  
          beantwoorden (onduidelijkheid over het aantal maanden dat gehanteerd wordt en het aantal  
          garantiebanen dat gecreëerd wordt). 
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15. Nadeelcompensatieverordening gemeente Tynaarlo 2015 
          Gevraagd besluit:  
          De Nadeelcompensatieverordening gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen.  
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 30 juni 2015 

 
16. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid 2016-2020’ 
          Gevraagd besluit:  
          1.  De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid ‘Samen werken aan veiligheid 2016-2020’  
               vaststellen. 
          2.  Het college van burgemeester en wethouders de opdracht geven het Integraal  
               Veiligheidsbeleid voor de periode 2016-2020 te ontwikkelen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe het onderwerp “scholen” en “bezoekers” in de notitie op te nemen en het punt van de  
          veiligheid voor dieren nader te onderzoeken. 
 
17. Ontwerpprogrammabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 en jaarstukken RUD-Drenthe 
          Gevraagd besluit: 
          1.   Kennis nemen van de jaarstukken 2014. 
          2.   Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de      
                ontwerpprogrammabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van RUD- Drenthe. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe hem nader te informeren omtrent de uitwerking van de Drentse maat voor de  
          gemeenten. Mevr. Zuiker was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig.  

 
18. Ontwerpbegroting 2016 en jaarstukken 2014 Recreatieschap Drenthe 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Kennisnemen van de jaarstukken, inclusief accountantsverklaring. 
          2.  Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting   
               2016 van het Recreatieschap Drenthe. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Mevr. Zuiker  
          was tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig.  
 
19. De rol van sport en bewegen in het sociale domein 

Gevraagd besluit: 
1.   De mogelijkheden die de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ biedt inzetten ten behoeve van de  
      transitie en transformatie in het sociale domein, naar model van het visiedocument ‘sport en  
      bewegen in het sociale domein’.  
2.   Uitvoering en financiering van beleid ten aanzien van breedtesport en de impulsregeling 

samenvoegen binnen 1 plan en 1 budget. 
3.   De reserve combinatiefunctionarissen hernoemen tot ‘reserve sport en bewegen sociaal 

domein’. 
4.   De niet-bestede middelen vanuit de exploitatie combinatiefuncties (4330240) aan het eind van 

het jaar (t/m 2020) toevoegen aan de reserve sport en bewegen sociaal domein ter dekking 
van de kosten voor de periode 2016 t/m 2020 en eventuele wachtgeldverplichtingen na deze 
periode. 

5.   Instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie Leefbaar  
          Tynaarlo) aangenomen. 
 
20. Wijziging bestemming perceel Norgerweg 133 te Yde         

Gevraagd besluit: 
1.  De bereidheid uitspreken om de bestemming van het perceel Norgerweg 133 te Yde in het  
     bestemmingsplan “Kleinere kernen, onderdeel Yde- De Punt te wijzigen van “maatschappelijk”  
     in “woongebied”. 
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2.  Burgemeester en wethouders uitnodigen daartoe een bestemmingsplan in procedure te  
     brengen; 
3.  Bepalen, dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg met rijk en 
     provincie etc. kan worden gebracht. 
4.  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. 
5.  Instemmen met het in de begroting 2016 opnemen van de verkoopopbrengst en de storting van  
     dat bedrag in de reserve IAB. 

         Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 30 juni 2015 
 

21. Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van initiatief zonneakker Groningen Airport Eelde  
          Gevraagd besluit: Een voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen afgeven ten behoeve  
          van de aanvraag om omgevingsvergunning voor een zonneakker eerste fase in het  
          luchthavengebied van Groningen Airport Eelde. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
22. Voorgenomen fusie van stichting Baasis inzake obs Centrum en obs Dalton Eelde 

Gevraagd besluit: Geen gebruik maken van de mogelijkheid zelf als bevoegd gezag van 
basisschool Dalton Eelde te gaan fungeren per 1 augustus 2016 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De heer  
          Hageman was tijdens de beraadslaging en stemming afwezig. 
 
23. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 30 juni 2015 

 
24. Informatie uit het presidium  

Gevraagd besluit: Instemmen met het opstarten van de procedure herbenoeming leden 
Rekenkamercommissie Tynaarlo. 

          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 30 juni 2015 
 

25. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 mei 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 

          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 30 juni 2015 
 

26. Gemeenschappelijke regelingen  
Besluit raad: Voor kennisgeving aangenomen; geen stukken aangeleverd.  
 

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

28. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.00  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 juni  
2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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