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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 28 juni 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. Weering (GB), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (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 M.A. 
van Dijk (D66). 
 
Voorzitter            : Dhr. M.J.F.J. Thijsen (de heer O.D. Rietkerk vwb agendapunt 7) 
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de opening 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, de kijkers via internet, 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 31 mei 2016 en 14 juni 2016 en 
vaststellen van de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst van 31 mei 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst van 14 juni 
2016 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij agendapunt 9 wordt de toezegging toegevoegd dat de  
geborgde onafhankelijkheid als zienswijze wordt ogenomen.   
Bij agendapunt 10 wordt aan het besluit toegevoegd de zin: “omdat de jaarstukken al in het 
algemeen bestuur zijn vastgesteld. 
De digitale Lange Termijn Agenda wordt vastgesteld met de toezegging dat  deze bijgewerkt en 
geëvalueerd wordt en dat nagegaan wordt of zij nog als zodanig functioneert.   
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden Pieters (vm gemeentehuis in 
          Eelde en de monumentale status als rijksmonument), Wiersema (stand van zaken  
          voetbalverenigingen ZFC en DSC ’16), Lubbers (beheerstichting MFA Yde) en De Graaf (kavel 
          gelegen achter vm gemeentehuis Eelde).  Deze vragen leiden tot de toezeggingen van het  
          college dat de vragen van de PvdA fractie over het vm gemeentehuis nog zullen worden  
          beantwoord en dat de achterliggende stukken mbt tot de verkoop ter inzage gelegd zullen  
          worden.   
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruikt gemaakt.  
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Komt te vervallen   
          
7. Verordening op de Paardenmarkten 2016 

Gevraagd Besluit: 
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1. De verordening op de Paardenmarkten 2016 vaststellen  
2. instemmen met het dekken van de incidentele verplaatsingskosten van de paardenmarkt ad  
       € 10.000 uit de post onvoorzien incidenteel 
3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging  
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van de PvdA een amendement ingediend met 
als strekking om aan artikel 5a de zinsnede “alsmede zij die zich kunnen legitimeren en duidelijk 
herkenbaar zijn als vertegenwoordiger van een erkende organisatie die ter bevordering van 
dierenwelzijn actief is en welke organisatie zich tenminste 24 uur van tevoren aangemeld heeft” 
Het amendement wordt met 13 stemmen voor (leden fracties van PvdA, CU, D66 alsmede de 
leden Weering, Pieters, Hageman en Spekschate) en 10 tegen (overige leden) aangenomen. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
Het college zegt de raad toe bij de evaluatie mee te nemen het eerder beëindigen van de handel 
op de markt, het gebruik van de monsterbaan en de wijze waarop de verkeershinder verder kan 
worden beperkt.  
 

8. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, 
VRD, RUD, Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht en Recreatieschap Drenthe  
Gevraagd Besluit: 
Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke 
regelingen: 
1.  Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht,  
      RUD en Recreatieschap geen zienswijzen in te dienen 
2.  Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GGD en de VRD een zienswijze  
      indienen conform de brief van het college aan de gemeenteraad 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De raad geeft  
    aan ten aanzien van zienswijzen van de GGD toe te voegen, grote zorgen te hebben en aan de  
    zienswijze van de VRD toe te voegen dat het minimale brandweerzorg op het huidige niveau 
    moet worden gehandhaafd. Verder vraagt de raad aandacht voor het vroegtijdig betrekken van  
    hem bij de behandeling van de kaderbrieven. Het college zegt toe de raad nog schriftelijk te  
    zullen informeren over de positie van de stichting recreatievoorzieningen binnen het  
    Recreatieschap. 

 
9. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE 

Gevraagd besluit: 
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het 
middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde. 
Besluit raad: Het voorstel met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden fractie CDA) 
aangehouden tot de vergadering van 12 juli 2016. De antwoordbrief van het college aan de fractie 
van de VVD wordt bij die behandeling betrokken.   

                          
10. Opdrachtformulering desk study en processtappen Tarragrond Tynaarlo 

Gevraagd besluit: 
           Instemmen met de opdrachtformulering zoals via de  raadswerkgroep Tarragrond Tynaarlo is  
           geformuleerd met de daarbij behorende processtappen. 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
     
11. Kredietaanvraag rioleringsprojecten 2016 

Gevraagd besluit: 
Ter uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 diverse kredieten beschikbaar 
stellen met de daarin aangegeven dekking, te weten: 
1.     Een krediet met een economisch nut voor het optimaliseren van Diepsloot (Vries) ad € 

55.000,- beschikbaar stellen 
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2.     Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Schipborgerweg ad € 728.000,- 
(riolerings Schipborgerweg) en € 290.000,- (openbare ruimte Schipborgerweg) beschikbaar 
stellen 

3.     Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Borgwallinge/Bovendiepen Zuidlaren ad  
€ 3.449.000,- (riolering Borgwallinge/Bovendiepen 50 jaar) en € 46.000,- (riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 15 jaar) en € 736.000,- (openbare ruimte 
Borgwallinge/Bovendiepen) 

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

12. Terugbetaling kapitaal door Essent aan Gemeente Tynaarlo 
Gevraagd besluit: 
1.     De vordering op Essent ten bedrage van € 314.138,- opeisen per 1 juli 2016 
2.     Het terugontvagen bedrag bestemmen voor het eenmalig verlagen van het vastrecht van de 

Afvalstoffenheffing 2016. 
    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
13. Informatie uit het college 

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

14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17  juni 2016) 
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Op verzoek van  
    de fractie van GroenLinks wordt de ingekomen brief van TTV uit Vries ter bespreking voorgelegd  
    in de vergadering van 12 juli a.s.  

 
 
15. Gemeenschappelijke regelingen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten (geen stukken  
          beschikbaar bij dit agendapunt). Het college zegt de raad toe om de overlast van de reuze  
          bereklauw in het Meerschapsgebied onder de aandacht van de uitvoeringsorganisatie te brengen.  
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  

 
 

17. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 22.50 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 juli 2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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