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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 mei 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), 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  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats. 
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 28 april 2015 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt van de leden Lubbers (zonnepanelen GAE) 
en Rietkerk (onderhoud zandwegen). Het college zegt toe na te gaan waarom klachten over het 
onderhoud van zandwegen niet zijn beantwoord.  
 

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

- Dhr. Boland namens IVN Zuidlaren (agendapunt 11); 
- Mevr. Doornbos uit Zuidlaren (agendapunt 11); 
- Mevr. De Vries uit Zuidlaren (agendapunt 11); 
- Dhr. Hoogerduyn uit Zuidlaren (agendapunt 11); 
- Mevr. De Wit namens stichting Baasis (agendapunt 12).       

    
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft de behandeling bij de agendapunten 11 en 12.   
 

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  
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             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 de vergadering van 9 juni 2015. 
 

8. Ontwerpbegroting 2016 GGD Drenthe inclusief meerjarenraming 2016-2019 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2016 GGD Drenthe inclusief meerjarenraming 2016- 
               2019. 

    2.  De gemeenteraad op basis van de conceptbrief eventueel aanvullend zienswijzen naar voren  
         laten brengen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college  
          neemt de opmerkingen vanuit de raad mee dat voor de toekomst de doelstellingen in de  
          ontwerpbegroting de doelstellingen SMART geformuleerd kunnen worden. De raad wordt  
          geïnformeerd over het onderdeel huiselijk geweld zoals in de begroting staat geformuleerd.   
          De heer Vellinga was bij de beraadslagingen en stemming over dit voorstel afwezig. 

 
9. Jaarstukken 2015 en Convenant 2014 van de Regio Groningen-Assen 
          Gevraagd besluit:  
          De Jaarstukken 2015 van de Regio Groningen-Assen behandelen en eventuele zienswijzen  
          kenbaar maken.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de jaarstukken 2015 en het  
          convenant 2014 

 
10. Ontwerpbegroting VRD 2016 
          Gevraagd besluit:  
          De ontwerpbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Drenthe behandelen en eventuele zienswijzen 
          kenbaar maken. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming stemt de raad in met de jaarstukken 2016. 
 
11. Vaststelling bestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg Zuidlaren  
          Gevraagd besluit:  

1.  Vaststelling van de Nota “Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te 
    Zuidlaren; 
2.   Aanvulling van de toelichting op het bestemmingsplan zoals bij onderdeel V van de Nota 
    ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren” is aangegeven; 
3.   Vaststelling van het bestemmingsplan “Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren’ in 
    overeenstemming met het ontwerp zoals dat vanaf 22 augustus 2014 tot en met 2 oktober 
    2014 ter inzage heeft gelegen. 

          Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement door de fractie van GroenLinks ingediend.     
          Dit amendement wordt met 8 stemmen voor (fracties GroenLinks, Gemeentebelangen en  
          Leefbaar Tynaarlo) en 14 stemmen tegen verworpen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform  
          het voorstel besloten.   
 
12. Beschikbaar stellen krediet voor brede school (of vervanging/renovatie scholen) te Vries  

Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit:  

1.   In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.700.000,- voor de spoedige 
     realisatie van de brede school te Vries conform het besluit van de raad d.d. 12 november  
     2013; 
2.   het onder 1 bedoeld bedrag ten laste te brengen van het bedrag dat al beschikbaar was  
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     gesteld voor de multifunctionele accommodatie (waarin de scholen zouden worden  
     ondergebracht) te Vries; 
3.   te bepalen dat indien er vóór het begin van de zomervakantie 2015 (4 juli 2015) geen 
     overeenstemming is bereikt met het CONOD over de realisatie van de brede school als  
     vorenbedoeld, het onder 1 bedoeld bedrag zal worden aangewend voor de spoedige  
     vervanging/renovatie van de gebouwen van de Openbare Basisschool en de Christelijke  
     Basisschool te Vries op de respectieve bestaande locaties; 
4.   te bepalen dat dit besluit door het college namens de raad bekendgemaakt wordt op de wijze  

  als geregeld in artikel 3:42 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. 
          Besluit raad: Op het voorstel wordt door de initiatiefnemers (fractie Leefbaar Tynaarlo) een  
          amendement ingediend. Het amendement wordt met 9 stemmen voor en 13 stemmen tegen  
          verworpen. Voor het amendement stemmen de leden Van Heukelum, Pieters, Hageman,  
          Spekschate, Kloos, Kraaijenbrink, Vellinga, Wiersema en Haisma. De overige leden stemmen  
          tegen. Het voorstel wordt 13 stemmen tegen en 9 stemmen voor verworpen. Het college geeft  
          aan een ruwe schets voor het onderwijs in het kader van het IAB voor de zomer aan de raad te  
          kunnen aanbieden; een totaalplan wordt de raad voor 1 oktober 2015 aangeboden. 
 
13. Beleidsvisie VRD 2015-2018 en het Regionaal Risicoprofiel 
          Gevraagd besluit:  

1.     Kennisnemen van de beleidsvisie VRD 2015 - 2018 en het regionaal risicoprofiel. 
2.     Kennisnemen van de zienswijze op de beleidsvisie VRD 2015 – 2018. 
3.     Instemmen met genoemde zienswijze en deze kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van 
       de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
14. 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  

Omgevingsvergunning  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: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 
 
15. 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: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 
 
16. Nadeelcompensatieverordening gemeente Tynaarlo 2015  
          Gevraagd besluit:  
          De Nadeelcompensatieverordening gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen.  
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 



 

 

gemeente Tynaarlo 
4 

17. Drentse zonnelening Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVN). 

          Gevraagd besluit:  
          Een krediet van € 150.000,- beschikbaar stellen als 50%-cofinanciering voor de 
          provinciale zonnelening vanuit de gemeentelijke rekening-courant bij het SVN ten behoeve van  
          particuliere woningeigenaren op grond van de provinciale zonnelening.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18. 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: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 
 
19. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 

 
20. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 13 mei 2015)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 9 juni 2015 
 

21. Gemeenschappelijke regelingen  
Besluit raad: Voor kennisgeving aangenomen.  
 

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

23. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 0.25  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 juni  
2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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