
 

 

gemeente Tynaarlo 
1 

Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 augustus 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), A.T.W.J 
Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer (D66), 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  
 
Met kennisgeving afwezig        :    de heren M.J.F.J. Thijsen (voorzitter) alsmede de leden  
                                                      R.A. Kraaijenbrink (LT), J. van den Boogaard (D66) en wethouder  
                                                      T.J. Wijbenga (CDA). 
 
Voorzitter : Dhr. O. D. Rietkerk (plv. 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 gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 komt te vervallen en agendapunt 10 
(Erkennen bodemkwaliteitskaart) wordt verdaagd naar een volgende vergadering, voorafgegaan 
aan een informatieavond. De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 juni 2015 en vaststellen actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de heren Oele (hardrijden in de De 
Groeve)en Kloos (svz zonnepanelenveld Vriezerbrug). Het college zegt de raad toe hem 
schriftelijk te informeren over de gemeentelijke kosten in het zonnepanelenveld.   
 

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

- Dhr. Roelfsema uit Eelderwolde (agendapunt 13) 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft de behandeling bij agendapunt 13.   
 

7. Dorpsagenda Vries (besluitvormend na een eerdere informerende en 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 
               de regeling ‘Substantiële Projecten’; 
             - € 40.000,- door een aanvullende bijdrage vanuit de Argi. 
      Besluit raad: Aangehouden tot een volgende vergadering. De raad geeft het college de ruimte en  
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      tijd om met een meer integraal advies te komen. Op het voorstel wordt door de fractie van 
      GroenLinks een amendement ingediend met als voorgesteld besluit: 

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

2.    Een maatschappelijk krediet van € 200.000,- (excl. BTW) beschikbaar stellen voor de 
             uitvoering van de dorpsagenda en in te stemmen met de volgende dekking: 
             - € 100.000,- 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 
               de regeling ‘Substantiële Projecten’; 
       3.  Het bedrag van € 300.000,- dat reeds voor het centrum van Vries was gereserveerd toe te  
       voegen aan het IAB-budget en deze te oormerken voor nieuwbouw scholen Vries 
       Dit amendement wordt eveneens aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

8. Saneringsplan van Wijk en Boerema terrein in Tynaarlo (op initiatief van de VVD fractie door het 
presidium geagendeerd)  

          Gevraagd besluit: 
          Bespreking van het ter inzage liggende saneringsplan en aan de hand van de discussie in de 
          gemeenteraad desgewenst een standpunt kenbaar (laten) maken aan het college van 
          gedeputeerde staten van Drenthe. 

      Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd om namens de raad een pro forma  
      zienswijze in te dienen en in een volgende raadsvergadering een inhoudelijke zienswijze voor te  
      bereiden.  
 

9. Brieven college tarragrond (op verzoek van de VVD fractie bespreken)  
          Besluit raad: Agendapunt komt te vervallen voor deze vergadering.  
 
10. Erkennen bodemkwaliteitskaart         

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: Aangehouden naar een volgende vergadering, voorafgegaan aan een  
       informatieavond. 
 

11. Wijziging bestemming perceel Ubbenaseweg 3 en 3a te Zeijen         
Gevraagd besluit:  

.         1.    De bereidheid uitspreken om de bestemming van het perceel Ubbenaseweg 3 en 3a te Zeijen  
                 in het bestemmingsplan “Kleinere kernen” te wijzigen van “maatschappelijk” in “wonen en  
                 lichte bedrijvigheid”; 

2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om daartoe een bestemmingsplan in procedure te  
                  brengen; 

3. Bepalen, dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg kan 
worden gebracht; 

4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de inspraak en het wettelijk  
       overleg – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”,  
       conform artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. 
5.    Instemmen met het in de begroting 2016 opnemen van de verkoopopbrengst van het perceel  
       Ubbenaseweg 3 en 3a te Zeijen en de storting van dat bedrag in de Reserve IAB.   

       Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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12. Inspraak en overleg bestemmingsplan crematorium Ter Borch 

Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan crematorium Ter Borch;  
2. De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerpbestemmingsplan 

“Crematorium Ter Borch” ter inzage te leggen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13. Begrotingswijziging huisvesting onderwijs Ter Borch (Borchkwartier) 

Gevraagd besluit:  
          Instemmen met het omzetten van de eerdere financiële besluitvorming t.a.v. de 2e fase 
          huisvesting Ter Borch in: 

a. Een krediet met economisch nut van €  503.000,- (incl. btw) 
b. De kapitaallasten ad € 56.168,- te dekken uit de reserve IAB 

      Besluit raad: Door de fractie van GroenLinks wordt een motie ingediend met als strekking om de  
      beslissing over de tijdelijke onderwijshuisvesting in Ter Borch uit te stellen en betrekken bij de  
      integrale behandeling van het accommodatie beleid in het najaar 2015.   

          De motie wordt met 5 stemmen voor (leden Zuiker, Oele, Rietkerk, Vellinga en Kloos) en 16  
          stemmen tegen (overige leden) verworpen. Het voorstel wordt met 18 stemmen voor en 3 tegen  
          (leden Rietkerk, Zuiker en Oele) aangenomen. 
 
14. Vergaderrooster raad 2016 

Gevraagd besluit: Instemmen met het vergaderrooster voor het vergaderjaar 2016 
          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 12  augustus 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17. Gemeenschappelijke regelingen  
Vergaderstukken ALV Groningen Airport Eelde 26 juni 2015 (ter inzage) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken. 
 

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

19. Sluiting 
Alvorens tot sluiting over te gaan verleent de voorzitter het woord aan de heer Oele. De heer Oele 
deelt de raad mee per 1 september zijn raadslidmaatschap te zullen beëindigen.  
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 8 
september 2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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