Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 19 april 2016, 20.00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), L.S. Magnin, R.R.M. Zuiker
(GL), evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), R.A.
Kraaijenbrink (LT), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born
(CU), J.J. Vellinga (LT), J. Weering (GB), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), O.D.
Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), , J. van den Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr. A.T.W.J
Jennekens (D66) en J. Hoogenboom (CU).
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), H. Berends (PvdA), T.J. Wijbenga (CDA) en mevr.
M.A. van Dijk (D66),
Voorzitter
Plv. griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen
Mw. B. Slofstra

1.

Opening
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
Mevrouw Zuiker (GL) geeft aan dat de fractie van GroenLinks voornemens was een motie vreemd
van de agenda in te dienen over het transformatieplan Kunst&Cultuur. Omdat wethouder Van Dijk
wegens ziekte afwezig is zal GL het indienen van deze motie uitstellen tot de volgende
raadsvergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 maart 2016 en vaststellen van
de digitale Lange Termijn Agenda
De besluitenlijst en de digitale Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld..

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden De Graaf (PvdA) (Petitie
omwonenden Tussenvoorziening Eelde; Voortgang van dit proces ) en Haisma (CDA) (Gebruik
van de voetbalvelden in Zuidlaren door de nieuw opgerichte vereniging DSZ’16. Deze vragen
leiden tot de toezegging van het college dat het college donderdag 28 april schriftelijk zal
reageren op de vraag over het gebruik van de voetbalvelden door DSZ’16.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Punt komt te vervallen.

7.

Stimuleringsregeling aangepast bouwen
Gevraagd besluit:
1. De “stimuleringsregeling aangepast bouwen” (2002) intrekken met terugwerkende kracht,
ingaande 1 januari 2016.
2. En daarmee vaststellen de Intrekkingsverordening Stimuleringsregeling aangepast bouwen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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8.

Coördinatieregeling bouw drijvende recreatiewoning Groningerweg 25 te Eelderwolde
Gevraagd besluit:
1.De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van
toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het
bestemmingsplan en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw van een drijvende
recreatiewoning op het perceel Groningerweg 25 te Eelderwolde;
2.Aan het verlenen van medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan voorschriften
te verbinden zoals opgenomen in paragraaf IV van dit voorstel;
3.Op grond van de Inspraakverordening te 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;
4.Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld
onder 3 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

9.

Tractieplan 2016
Gevraagd besluit:
1.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 310.000,-- ten
behoeve van de vervanging van de vrachtwagen en zoutstrooier.
2.De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug te laten vloeien in de algemene
reserve grote investeringen;
3.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten

10.

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

11.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 april 2016)
Besluit raad:: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.

12.

Gemeenschappelijke regelingen
Geen stukken aangeleverd; agendapunt komt te vervallen

13.

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

14.

Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 20.12 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 mei
2016
De voorzitter,

De griffier,
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