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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 november 2016, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), C.E. Kardol (D66), evenals de 
heren G. Pieters (VVD), J.J. Vellinga (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. Vemer (D66), E.B.A. Hageman 
(VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU), J. Weering (GB), O.D. Rietkerk 
(GL), C.H. Kloos (LT), R.A. Kraaijenbrink (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), J. van den 
Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr. A.T.W.J Jennekens (D66)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. A. Lubbers (PvdA), de heren R.C.G.M. Spekschate (VVD) en T.J. 
Wijbenga (wethouder CDA)  
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) H. Berends (PvdA)  
 
Voorzitter            : Dhr. M.J.F.J. Thijsen  
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van een 3-tal personen. 
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle  

          aanwezige leden, de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke  
          ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 20A, Motie 
vreemd aan de agenda. De agendapunten 8, 9 en 10 worden aan het Bespreekblok van de 
vergadering van 6 december toegevoegd.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 november 2016 en vaststellen 
van de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.   
Agendapunt 6; brief TTV het college zegt toe in gesprek te gaan met de TTV Vries over de inhoud 
van hun brief en de raad te informeren over de voortgang daarin.  
Agendapunt 12; motie 3 “10 stemmen tegen” moet worden gelezen als “20 stemmen tegen”.  
De LTA wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter zegt toe eventuele onvolkomenheden in de 
LTA na te gaan en zo nodig te herstellen. 
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden: Kuipers en Van den 
          Boogaard (jeugdsoos Donderen). Van Es (bouw 2e bedrijfswoning Watermolendijk 3 te Eelde). 
          Het college zegt de raad toe dat het collegebesluit over de bouw van een 2e bedrijfswoning  
          binnen een aantal weken wordt verwacht en de raad van dat besluit op de hoogte wordt gesteld.  
  
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
         Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 1 en 8 november 2016 
          Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 oktober tot 10 november 2016 en stukken  
          ter inzage voor de raadsleden. 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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7. Resultaten inspraak en vooroverleg bestemmingsplan ‘Groote Veen Eelde, maatschappelijke   
          voorzieningen 
          Gevraagd besluit: 
          De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerpbestemmingsplan ‘Groote Veen   
          Eelde, maatschappelijke voorzieningen’ ter inzage te leggen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.       
           
8. Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Paterswolde     
          Noord 
          Gevraagd besluit: De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan,  
          beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘woningbouw   
          Paterswolde Noord’ ter inzage te leggen.  
          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016 (bespreekblok).  
           
9.       Ontwerpbeheersverordeningen Eelde Centrum, zandwinning Tynaarlo en de Marsch 
          Gevraagd besluit: 

   1  Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen;,  
   2. en de ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak. 

          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016 (bespreekblok).  

 
10.     Reparatie verordening WMO 2015 
          Gevraagd besluit: Artikel 12 van de huidige verordening Wmo 2015 aanpassen 
          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016 (bespreekblok).  
 
11.    Benoeming lid Meerschap Paterswolde 
         Gevraagd besluit: Raadslid mevr. C.E. Kardol te benoemen in het Algemeen Bestuur van het  
         Meerschap Paterswolde.          
         Besluit raad: mevr. C.E. Kardol (D66) wordt bij acclamatie benoemd tot lid in het  
         Algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde.   
           
12.    Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 november 2016) 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling  
         van de lijst. 
 
13.     Gemeenschappelijke regelingen 
          Gevraagd Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; geen stukken voor deze vergadering  
          beschikbaar.   
 
14.     Stukken in de leesmap 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
 
15.     Schorsing 

De vergadering wordt van 20.30 uur tot 20.45 uur geschorst 
 
16.     Inspreken inwoners 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door dhr. Scholten te Paterswolde  
          (agendapunt 8). 
 
17. Integraal Veiligheidsbeleid 2017 – 2021 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 
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         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe dat de inwoners worden betrokken bij het prioriteren van de kaders en de resultaten  
          van de te houden enquête worden eind april 2017 met de raad gedeeld. Het college zegt de raad    
          verder toe, de jaarcijfers over illegale stortingen in het milieu naar de raad te zenden.  
 
18.     Wijziging statuten stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit:  
          Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Baasis 
          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016. 
 
19.     Rechtsbescherming Tynaarlo; voorstel over instellen sociale ombudsfunctionaris en aansluiting bij          
          de Kinderombudsman en Nationale Ombudsman 
          Gevraagd besluit:  
          1. Een sociale ombudsfunctionaris voor de gemeente Tynaarlo instellen; 
          2. Kennisnemen van de werkzaamheden van de Kinderombudsman en onze inwoners attenderen  
              op de mogelijkheden om gebruik te maken van deze voorziening; 
          3. De huidige lokale ombudsvoorziening in stand laten en geen aansluiting zoeken bij de  
              Nationale Ombudsman. 
          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016. Het college zegt de raad toe naar aanleiding van opmerkingen uit de raad de   
          rapportages te zullen verbeteren. Het college zal zich beraden over de benaming van het begrip   
          ‘ombudsman’ in het sociale domein. Voorts zegt het college de raad toe hem jaarlijks middels een   
          verslag over de ombudsvoorziening in de gemeente Tynaarlo te informeren.  
 
20.     Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017 
          Gevraagd besluit:  
          1. De rapportage ‘Armoedegelden 2014/2015’vaststellen; 
          2. De armoedegelden voor het jaar 2017 ad. € 85.000,- conform het verdeelvoorstel besteden. 
          Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6    
          december 2016. 
 
20A   Motie vreemd aan de agenda  
          Op voorstel van de fractie van Leefbaar Tynaarlo wordt een motie vreemd aan de agenda  
          ingediend (opdracht aan college om haar besluit van 11 oktober tot vaststellen visiedocument 
          bibliotheken in te trekken). Deze motie wordt met 6 stemmen voor (leden fracties Leefbaar 
          Tynaarlo en GroenLinks) en 15 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen.    
           
21.     Sluiting                                                                                                                                  

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.45 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 
december 2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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