Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 17 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), C.H. Kloos (LT), 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).
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en
T.J. Wijbenga (CDA).

Voorzitter
griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen (voorzitter)
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 gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 16a
(motie vreemd van de agenda ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo).

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2015 en vaststellen
actielijst
Deze worden zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door de leden:
Lubbers (GAE).
Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door:
Mees Doesburg en Jeroen Kodde (agendapunt 9),
Mevr. Koekoek (agendapunt 9),
Mevr. Wageman (agendapunt 9),
Dhr. Roelofs (agendapunt 9),
Dhr. Ooterdoom (agendapunt 7),
Dhr. Goelema (agendapunt 7),

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Betreft inspraak bij agendapunten 7 en 9.

7.

Bestemmingsplan c.a. Tusschenwater (opiniërende bespreking)
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.
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Besluit raad: Na een opiniërende behandeling wordt besloten dit stuk besluitvormend te
behandelen in de raad van 31 maart 2015.
8.

Herontwikkeling entreegebied Ter Borch.
Gevraagd besluit:
1. De ontwikkeling van het entreegebied in Ter Borch en het centrumplan Eelde ontkoppelen.
2. Het initiatief tot realisatie van een supermarktprogramma in Ter Borch ondersteunen.
3. Burgemeester en wethouders opdracht geven om op korte termijn de wijziging van het
bestemmingsplan voor te bereiden.
Besluit raad:
Op het voorstel wordt door de fractie van Gemeentebelangen een motie ingediend met als
strekking: om het college op te dragen:
1. Nu een positief richtinggevend principebesluit te nemen ten aanzien van de genoemde variant
drie;
2. Om binnen een redelijke termijn, maar zo spoedig mogelijk, hierover een definitief besluit te
nemen;
3. Dit besluit, voor zover nodig i.v.m. het budgetrecht, aan de Raad voor te leggen, zo mogelijk al
bij de Raadsvergadering van 31 maart of 14 april 2015;
4. Na definitieve besluitvorming inzake variant drie met de nodige daadkracht en voortvarendheid
aan de slag te gaan met de aanpak van de openbare ruimte.
Deze motie wordt met 23 stemmen voor aangenomen.
Het voorstel wordt met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen (leden Van Es, Weering, Kloos,
Vellinga en Kraaijenbrink) aangenomen.
Het college zegt de raad toe voor de inrichting van de openbare ruimte de keuze te maken voor
een openbaar aanbestedingstraject en ook met de bewonersverenging Ter Borch in gesprek te
gaan. Het college zal daarbij uitvoering geven aan de motie en zo spoedig als mogelijk de raad
het besluit omtrent het Centrumplan Eelde voorleggen.

9.

Stappenplan transformatie Cultuurbeleid 2015-2018 (op verzoek van enkele fracties
geagendeerd)
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de evaluatie van het kunst & cultuurbeleid.
2. Instemmen met het stappenplan als basis voor de transformatie van het kunst & cultuurbeleid.
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend met als
strekking:
Het college op te dragen af te zien van ambitie culturele gemeente van Drenthe te worden en alle
werkzaamheden voor dit initiatief te staken en de gereserveerde € 90.000 ten goede te laten
komen aan de bedreigde culturele organisaties en initiatieven in de gemeente.
Deze motie wordt met 9 stemmen voor (leden Rietkerk, Oele, Zuiker, Van Es, Weering,
Kraaijenbrink, Vellinga, Hoogenboom en Van den Born) en 14 stemmen tegen verworpen.
Voor het voorstel stemmen 16 leden, tegen het voorstel stemmen 7 leden (Rietkerk, Oele, Zuiker,
Kraaijenbrink, Vellinga, Hoogenboom en Van den Born).
Het college zegt de raad toe hem het verslag van het overleg met de participanten van Kunst &
Cultuur toe te zenden en de raad schriftelijk te informeren over het Jeugdfonds Drenthe.
Verder zegt het college de raad toe op basis van het stappenplan na de zomervakantie hem een
transformatieplan voor te leggen nadat de besprekingen met participanten van Kunst en Cultuur is
afgerond met daarbij een financiële onderbouwing van het plan.
Tot slot wordt de raad schriftelijk geïnformeerd over de vraag waarom de kosten ad € 20.000 van
de regionale archeoloog in het stappenplan Kunst & Cultuur zijn ondergebracht.

10.

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
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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.
Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 31 maart 2015
11.

Concept uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de
conceptuitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo.
2. Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor 2015 vaststellen op € 50.000.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden Zuiker en
Rietkerk) aangenomen. Vanuit de raad wordt het college meegegeven om bij de vaststelling in art
6 “ons” te vervangen door “burgemeester en wethouders” en na “ontvangen” het woord
“tenminste” toe te voegen.

12.

Tariefverlaging afvalstoffenheffing 2015, drankenkartons gescheiden inzamelen en wijziging
verordening “T”
Gevraagd besluit:
Met ingang van 1 april 2015:
I. A. Het tarief voor gft-afval verlagen met € 0,05 per kilogram en daarvoor de tarieventabel,
behorende bij de verordening afvalstoffenheffing wijzigen waardoor de belasting voor groente-,
fruit- en tuinafval, welke periodiek in een container wordt ingezameld, € 0,09 per kilogram
bedraagt en
B. de gescheiden inzameling van drankenkartons invoeren.
II. De verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de
heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015 vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten

13.

Informatie uit het presidium
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2012 en 2013.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.

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

15.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 maart 2015)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16.

Gemeenschappelijke regelingen
Kennis nemen van de volgende stukken:
e
- 2 bestuursrapportage 2014 VRD
- Vergaderstukken Meerschap Paterswoldsemeer
Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 31 maart 2015.

16a. Motie vreemd van de agenda (starterswoningen Yde en De Punt)
De motie wordt niet in stemming gebracht na mededeling van de kant van het college dat er
een overleg is geweest en een bijeenkomst in voorbereiding is over dit onderwerp.
17.

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

18.

Sluiting
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De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 0.30 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 31 maart
2015.

De voorzitter,

De griffier,
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