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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 12 juli 2016, 20.00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), L.S. Magnin (D66, aanwezig tot 
19.00 uur), R.R.M. Zuiker (GL), evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD, 
aanwezig vanaf 13.30 uur), 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  
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, de kijkers via internet, ambtelijke  
          ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt agendapunt 22A (interpellatieverzoek 
fractie Leefbaar Tynaarlo).  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 juni 2016 en vaststellen van de 
digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst en de Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door  

- Mevr. Koopman uit Yde (agendapunten 9/10);  
- Dhr. Eikelboom uit Donderen (agendapunten 9/10); 
- Mevr. Miedema uit Eelderwolde (agendapunt 12); 
- Mevr. Schaap uit Eelderwolde (agendapunt 14); 
- Dhr. Emmens uit Vries (agendapunt 14).  

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

Betreft behandeling agendapunten 9 en 10. 
          

7. Vaststelling Jaarstukken 2015 
          Gevraagd besluit:  
          De Jaarstukken 2015 definitief vaststellen. 

    Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie  
    GroenLinks) aangenomen.  
 

8. Procedurevoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2016 en Perspectievennota 2016 
Gevraagd Besluit: 
Procedure hanteren conform voorstel. 
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    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
9. Voorjaarsbrief 2016 

Gevraagd Besluit:  
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per  
       1 mei    2016; 
2. Het incidentele nadeel 2016 ad. € 417.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote   
       Investeringen; 
3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningfaciliteiten en bijbehorende 
       plafonds: 

a. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000; 
b. Blijversleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000; 
c. Zonneleningen voor particulieren  voor 2017 met een plafond van € 150.000; 
d. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000; 
e. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000; 

5. Instemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze     
       kosten te dekken uit Algemene Reserve Grote Investeringen; 
6. Instemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijke beheer van MFA Yde de Punt   
        van € 15.000 voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget ‘onvoorzien incidenteel’;  
7. Instemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de  
        statushouders aan het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te  
        onttrekken wanneer nodig voor deze doelgroep; 
8. Instemmen met het sjabloon voor de reserve participatie; 
9. Kennisnemen van de projectenrapportage voorjaar 2016. 

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

Gevraagd Besluit: 
De perspectievennota 2016 vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen (leden fractie GroenLinks) 
tegen aangenomen. Op het voorstel worden 22 moties ingediend. 
Motie 1, ingediend door de fracties van GroenLinks en PvdA (VN panel structureel voortzetten). 
Deze motie wordt met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen (leden Kraaijenbrink, Vellinga en 
leden fractie Gemeentebelangen) aangenomen.  
Motie 2, ingediend door de fracties van GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo 
(Jeugdsoos Donderen) wordt met 13 stemmen voor (leden Van den Boogaard en de leden van de 
fracties ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo en 9 stemmen 
tegen aangenomen. 
Motie 3, ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen (opwaarderen 
minimabeleid) wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 4, ingediend door de fracties van ChristenUnie, Gemeentebelangen, GroenLinks en 
Leefbaar Tynaarlo (eigen bijdrage in de zorg) wordt met 13 stemmen voor (leden fracties CU, LT, 
GB, GL en D66) en 9 stemmen tegen aangenomen. 
Motie 5, ingediend door de fractie van de PvdA (sociale ombudsfunctie) wordt met 6 stemmen 
voor (leden fracties GL en PvdA) en 16 stemmen tegen verworpen. 
Motie 6, ingediend door de fracties van de PvdA, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo 
(minimabeleid) wordt met 20 stemmen voor (leden fracties PvdA, GB, LT, CDA, D66, GL, CU en 
Van Heukelum en Spekschate) en 2 stemmen tegen aangenomen. 
Motie 7, ingediend door de fractie van de PvdA (gebiedsfonds) wordt niet in stemming gebracht.  
Motie 8, ingediend door de fractie van leefbaar Tynaarlo (doorschuiven € 600.000,- van 2016 naar 
2017) wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 9, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (toekomstige invulling bibliotheekwerk) 
wordt met 10 stemmen voor (leden fracties LT, GL, CU en GB) en 12 stemmen tegen verworpen. 
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Motie 10, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (ordentelijke huisvesting 
bibliotheekfunctie Vries) wordt met 8 stemmen voor (leden fracties LT, GL, CU) en 14 stemmen 
tegen verworpen. 
Motie 11, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (kosten afval) wordt niet in stemming 
gebracht. 
Motie 12, ingediend door fractie van Leefbaar Tynaarlo (ontwikkeling project Diepsloot III te Vries) 
wordt niet in stemming gebracht.  
Motie 13, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (financiën vliegveld Eelde) wordt niet in 
stemming gebracht. 
Motie 14, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (ombudsfunctie – aansluiting bij 
Nationale Ombudsman) wordt niet in stemming gebracht.  
Motie 15, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (Ombudsfunctie – kinderombudsman) 
wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 16, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (geld sportfunctionarissen beschikbaar 
stellen aan sportverenigingen) wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 17, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (Gelden transferium inzetten voor 
uitbreiding parkeerplaatsen) wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 18, ingediend door fractie Leefbaar Tynaarlo (ministation Tynaarlo) wordt met 6 stemmen 
voor (leden fracties leefbaar Tynaarlo en GroenLinks) en 16 stemmen tegen verworpen. 
Motie 19, ingediend door de fractie van leefbaar Tynaarlo (Jeugdsoos Donderen – Trias bijdrage 
gemeente hiervoor aanwenden) wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 20, ingediend door de fractie van leefbaar Tynaarlo (jeugdbeleid “ben ook agent project”) 
wordt niet in stemming gebracht. 
Motie 21, ingediend door de fractie van leefbaar Tynaarlo (Noordlaren) wordt met 3 stemmen voor 
(leden fractie Leefbaar Tynaarlo) en 19 stemmen tegen verworpen. 
Motie 22, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo (bewegen voor jong en oud) wordt niet 
in stemming gebracht.   
Naar aanleiding van de behandeling van de agendapunten 9 en 10 en de behandeling van de 
moties dienaangaande zegt het college de raad het volgende toe 
- haar besluit tot opheffing van de expositiecommissie Kunst en Cultuur wordt naar de raad  
     gezonden.  
- De raad zal tijdig geïnformeerd worden over haar voorstel m.b.t. de ontwikkeling van “Vries  
     Zuid”. 
- De raad wordt door middel van een evaluatie over het functioneren van de ombudsfunctie 

geïnformeerd en de raad wordt met inachtneming van de inhoud van de moties onder de 
nummers 5, 14 en 15 begin 2017 een voorstel voorgelegd om daarin een afweging te maken. 

- Met de strekking van motie 7 (instellen van een gebiedsfonds) aan de slag te gaan voor een 
experiment met het instellen van een gebiedsfonds voor de kernen en daarbij te werken met 
contactfunctionarissen en daarover begin 2017 de raad middels een informatieavond over te 
informeren in aanwezigheid van de stakeholders.  

- De onderzoeken naar niet gebruik van voorzieningen wordt eind 2016 aan de raad 
beschikbaar gesteld.  

- De raad wordt medio september geïnformeerd over de stand van zaken mbt de 
participatiebanen en het Jeugd en Jongerenwerk per kern. In die periode wordt ook het 
onafhankelijk ervaringsonderzoek 2015 vanuit CMO/STAMM over huishoudelijke hulp naar de 
raad gezonden.  

- In het 2e halfjaar 2016 komt het college met een notitie over het afvalbeleid met de afweging 
over alternatieven hierin. Het onderdeel bedrijfsafval wordt daarin tevens meegenomen. 

- De ideeën om werk te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld 
een sociale onderneming worden onderzocht.  

- Op het idee van een mini station in Tynaarlo onder de aandacht van de NS te brengen wordt 
de raad schriftelijk over geïnformeerd. 

- Om het SER advies over de HLS Scandinavië-Nederland bij het Verkeers- en Vervoersberaad 
onder de aandacht te brengen en de raad daarover te informeren..  
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11. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft behandeling agendapunten 12 en 14. 
 
12. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 

Gevraagd Besluit: 
1. De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch“ met de daarin opgenomen  
    wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

          2. Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch bestaande uit de geometrisch bepaalde   
              planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401 met  
              inachtneming van de in punt 1 genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen  
              ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 
          3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.  

Besluit raad: Aangehouden; behandeling verdaagd naar de raadsvergadering van 13 september 
2016. Het punt van het borgen van maximum aantal van 3.000 motorvoertuigen in het 
bestemmingsplan/-toelichting wordt daarbij verklaard en vooraf met de bewonersvereniging 
doorgesproken. Tevens zal het college met Groningen Bereikbaar zo snel mogelijk een 
aanvullend verkeersonderzoek uitvoeren, waarbij het sluipverkeer op de Borchsingel wordt 
berekend ten gevolge van de verbouwing van de Ringweg Zuid in Groningen en daarover met 
bewoners van de wijk Ter Borch in gesprek te gaan.   

 
13. Vaststellen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde   

Gevraagd Besluit:  
1. Instemmen met de ‘nota zienswijzen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde’; 
2. Vaststellen het bestemmingsplan en de zienswijzennota vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vaststellen voor dit bestemmingsplan. 

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

14. Bespreking brief beschikbaarheid van sportaccommodatie in Vries  (op verzoek van de fractie van 
GroenLinks).      

          Gevraagd besluit:  
          Het college de opdracht geven de sloop van gymzaal de Fledders op te schorten tot de belofte  
          aan alle sportverenigingen kan worden ingelost en er voldoende ruimte in Vries is gevonden voor  
          alle sportverenigingen. Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking  
          gegeven 
         Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend met als 
         Strekking, het college te verzoeken de sloop van gymzaal de Fledders op te schorten totdat alle  
         verenigingen die daar nu gebruik van maken passende vervangende locaties in Vries hebben  
         gevonden. Deze motie wordt met 7 stemmen voor (leden fracties GroenLinks, Gemeentebelangen 
         en Van den Boogaard en Jennekens) en 15 stemmen tegen verworpen. 
         Het voorstel wordt met 5 stemmen voor (leden fracties GroenLinks en Gemeentebelangen) en 17  
         stemmen tegen (overige leden) verworpen.  
 
15. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE 

(aangehouden agendapunt raadsvergadering 28 juni 2016) 
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 wordt met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen (leden fractie 
Leefbaar Tynaarlo en Hageman) aangenomen. In het presidium wordt afgestemd of en op welke 
wijze een raadsonderzoek op dit dossier aan de orde is. 

                          
16. Herziening van de geactualiseerde grondexploitatie Ter Borch met peildatum 1 januari 2016 
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Gevraagd Besluit: 
De herziene grondexploitaties Ter Borch met peildatum 1 januari 2016 vaststellen. 

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

Gevraagd Besluit: 
1.Instemmen met het beschikbaar stellen van een economische krediet van € 65.000 voor de  
   renovatie van de serverruimte en de afschrijvingstermijn hierbij vaststellen op 10 jaar. 
2.Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

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

18. Actualisatie werkwijze gemeenteraad 
Gevraagd Besluit: 

          1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016  
              vaststellen. 

2.  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Tynaarlo 2008 
    intrekken. 
3.  De werkwijze na een ½ jaar evalueren. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie 
GroenLinks) aangenomen. 
 

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

 
20. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 30 juni 2016) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
21. Gemeenschappelijke regelingen (geen stukken voor deze vergadering aangeleverd) 
          Gevraagd Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten (geen  
          stukken beschikbaar bij dit agendapunt). 
 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
 
22A.   Interpellatieverzoek fractie Leefbaar Tynaarlo (niet uitvoeren raadsbesluit tot creëren fietspad  
           langs Kerkweg/Verlengde Kerkweg tussen Vries en Yde). 

Besluit raad: Naar aanleiding van de gevoerde beraadslagingen wordt door de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo een motie ingediend met als strekking om de handelswijze van wethouder 
Wijbenga af te keuren. Deze motie wordt met 3 stemmen voor (leden fractie Leefbaar Tynaarlo) 
en 19 stemmen tegen verworpen.  
 

23. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.15 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 
september 2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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