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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 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, aanwezig tot 
21.30 uur), 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), M.A. 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  

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. Agendapunt 10 wordt verdaagd naar een volgende 
vergadering.     
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 maart 2016 en vaststellen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt de toezegging van het college 
dat de raad bij de presentatie van de plannen van het voormalig gemeentehuis in Eelde in de 
toekomst bij dergelijke uitnodigingen de omwonenden per brief uitnodigen met daarin 
aangegeven wat de status van de plannen zijn. Verder wordt ede toezegging in de raad van 19 
januari 2016 (verkeersbewegingen in Ter Borch rondom de aansluiting van de wijk op de A7) en 
die van 16 februari 2016 (toezegging van het college dat bij de evaluatie van de APV ook 
nadrukkelijk gekeken wordt naar het schrappen van regels) in de LTA opgenomen. De voorzitter 
geeft aan als zodanig toezeggingen SMT te zullen formuleren. De digitale Lange Termijn Agenda 
wordt daarmee eveneens gewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden Rietkerk (afwijking in ter 
inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Ter Borch te opzichte van vaststelling), Zuiker 
(wanneer wordt transformatie-plan cultuur aan de raad voorgelegd en is er een oplossing voor de 
huisvesting van de bibliotheekvoorziening in Vries) en De Graaf (bezuinigingen op 
bibliotheekwerk). Deze vragen leiden  tot de toezegging van het college dat  de aanpassing van 
het onderdeel Garmpoleiland in het plan wordt nagezocht. 

 
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.  
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7. Voorontwerpbestemmingsplan “Stationsweg 19 te Zuidlaren”, betreffende de voormalige locatie 
Roelfsema te Zuidlaren 

          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren” en deze  
              vrijgeven voor inspraak en vooroverleg (conform art. 3.1.1. Bro).  
          2 .De coördinatieregeling op grond van art. 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing   
              verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: 
              a. het bestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’; 
              b. de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning; 
              c. het vaststellen van een hogere grenswaarde geluidbelasting Wet geluidhinder voor de  
                  beoogde ontwikkeling van de locatie Roelfsema te Zuidlaren. 
         3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het  
             ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit conform artikel 3.8, lid 1  
             van de Wet ruimtelijke ordening. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe de onvolkomenheden in voorontwerp (o.m. bouwhoogte) te herstellen en het plan aan  
          de raad voor te leggen indien er tijdens de inspraak substantiële aanpassingen zijn.   

 
8. Tussenoplevering Integraal Veiligheidsbeleid  2016 – 2020  
          Gevraagd besluit:  

    1.Kennisnemen van het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020; 
    2.Kennisnemen van de Veiligheidsanalyse en de daaruit voortvloeiende prioriteiten; 
    3.Uw opmerkingen meegeven aan de burgemeester voor nadere uitwerking in het definitieve  
       beleidsplan. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe de opmerkingen vanuit de raad mee te nemen.  

     
9. Gedragscode Integriteit raadsleden en bestuurders Tynaarlo 2016 
          Gevraagd besluit:  
          De gedragscode integriteit raadsleden en bestuurders Tynaarlo 2016 vaststellen. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10. Ontwerp Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
          Gevraagd besluit:  

   1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan  
       Recreatieterrein Buiten Midlaren. 

          2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten  
              van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb). 
          Besluit raad Behandeling van dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende vergadering. 
 
11. Kredieten beschikbaar stellen voor uitwerking huisvestingsprogramma 2015 en 2016 en 

themaboekje 
          Gevraagd besluit:  

1.   De in september 2015 aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te corrigeren op 
basis van de nieuwste leerlingprognoses (prognoses 2016).  

2.   De aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te indexeren met 2,15% (VNG-index  
     2016). 
3.   a  Voor iedere school met een sloopopgave het totale normbedrag beschikbaar te stellen aan  

            de schoolbesturen, ongeacht de daadwerkelijke sloopopgave.  
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         b  De schoolbesturen Stichting Primenius en VGPONN vanuit de financiële gelijkstelling  
                    éénmalig een maximaal bedrag ter beschikking te stellen van €13.334 voor Stichting  
                    Primenius en €13.153 voor VGPONN en deze kosten te dekken uit de Argi.  

4.   De normbedragen voor de flexibele schil (tijdelijke huisvesting die nodig is voor de periode 4- 
     14 jaar) lump sum beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen. 
5. Voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw een krediet met maatschappelijk nut beschikbaar    
     te stellen van maximaal € 1.000.000 (incl. BTW).  
6. Op basis van beslispunten 1 t/m 5 de kredieten beschikbaar te stellen van in totaal  
     €  21.873.477 zoals pgenomen in bijlage 2. Deze kredieten zijn bestemd voor de bouw,   
     (gedeeltelijke) sloop, asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbaar ruimte van/voor de  
     scholen en binnensportaccommodaties in de kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo en  
     de aankoop van de sport- en onderwijskavel in Groote Veen.  
7.   De kredieten voor asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbare ruimte lump sum  
     beschikbaar te stellen. 
8.   Aanvullend op de besluitvorming van 8 december 2015 incidenteel maximaal €1.829.882 uit  
     de Argi te onttrekken voor asbestsanering en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.  
9.   De definitieve afrekening van de kredieten, effecten op Argi en de definitieve kapitaallasten bij  
     de eindafrekening van de (ver)nieuwbouw van de scholen en binnensportaccommodaties     
     (inclusief kavel Groote Veen) te verantwoorden via de reguliere documenten van de Planning  
     en Control cyclus. 
10.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 3). 

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

 
13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 24 maart 2016)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

14. Gemeenschappelijke regelingen  
Geen stukken aangeleverd; agendapunt komt te vervallen.    

 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

16. Sluiting 
 De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 21.45  uur.  
 
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 april 
2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                               
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