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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 december 2015, 19.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), A. Lubbers (PvdA), L.S. 
Magnin, evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), P. van Es 
(GB), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), J. Weering (GB, aanwezig 
vanaf 19.30 uur), H. v.d. Born (CU), J.J. Vellinga (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. 
de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Kraaijenbrink (LT), J. 
van den Boogaard (D66)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- 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, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de  
          ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; aan de agenda worden een tweetal moties vreemd van 
de agenda toegevoegd (agendapunten 21A en 21B).  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november 2015 en vaststellen 
van de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst en de digitale lange Termijn  Agenda worden gewijzigd vastgesteld met de 
toezegging van het college om de raad op korte termijn te informeren over de stand van zaken 
met betrekking tot de ontwikkelingen rond de sanering van de tarragrond op het vm NS terrein in 
Tynaarlo.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden: 

- Mevr. Zuiker (Meldpunt Veilig Drenthe en het sepot mbt de aangifte van Eyes on 
animals).  

- Van Es (stand van zaken vraag duurzaamheid voor sportverenigingen)   
           Deze vragen leiden tot de toezegging vanuit het college dat de raad zo spoedig mogelijk wordt  
           geïnformeerd over de stand van zaken mbt het Meldpunt Veilig Drenthe en de raad na 15  
           december antwoord krijgt op de vragen m.b.t. stand van zaken duurzaamheid voor   
           sportverenigingen. 
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door: 
.         –   Mevr. Hazenberg (Vrouwen van Nu bij agendapunt 10) 

- Dhr. Arends (Sportfederatie Eelde/Paterswolde/Eelderwolde agendapunt 11) 
    

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft de behandeling van agendapunten 10 en 11.  
 

7. Brief college aan gemeenteraad d.d. 19 oktober 2015 aan de fractie van de VVD (beantwoording  
vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure Ter Borch)  

          Gevraagd besluit: bespreking van de door het college aan de fractie van de VVD gezonden brief  
          d.d. 19 oktober jl. betreffende beantwoording vragen n.a.v. start bestemmingsplan crematorium                 
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          Besluit raad: de raad roept het college op om in gesprek te blijven en extra aandacht te besteden  
          aan de communicatie met de bewoners van de wijk Ter Borch.   
 
8. Referendumverordening Tynaarlo 2015 (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de Referendumverordening Tynaarlo 2015 voor de gemeente   
          Tynaarlo. 
          Besluit raad: Op basis van hetgeen door de fracties naar voren wordt gebracht nemen de  
          indieners het voorstel terug.   
 
9. Vaststellen belastingverordening 2016 
          Gevraagd besluit:  

    A.   de volgende verordeningen vast te stellen: 
                 1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016 
                 2.   Verordening forensenbelasting 2016 
                 3.   Verordening leges en tarieventabel 2016 
                 4.   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016 
                 5.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2016 
                 6.   Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
                 7.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2016 
                 8.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016 
                 9.   Verordening rioolheffing 2016 
                 10. Verordening toeristenbelasting 2017 
           B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt met inachtneming van het schrappen van Titel  
          3, Hoofdstuk 1, artikel 3.1.5 (leges Bibob) zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de  
          legesverordening, raadsbesluit 9.3, conform het voorstel besloten.   
 
10. Dorpsagenda Vries 
          Gevraagd besluit:  

1. De dorpsagenda Vries, versie 2, “Lommerrijk wonen in een Drents brinkdorp”, d.d. 1 november 
2015 vaststellen 

2. Een maatschappelijk krediet van €  500.000,- (excl. BTW) beschikbaar stellen voor de 
herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Vries en in te stemmen met de 
volgende dekking: 

• €  400.000,- door inzet van reeds voor het centrum van Vries gereserveerde en 
meegenomen gelden 

• € 100.000,- door inzet van een bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen in het kader 
van de regeling “substantiële projecten”. 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie GroenLinks)  
          aangenomen. Het college zegt de raad toe het parkeren op de Brink nader te onderzoeken met  
          inachtneming van de suggesties van de VVD. Tevens zegt het college toe in gesprek te gaan met  
          het verenigingsleven en in het voorjaar 2016 het pand Harms in de verkoop te zetten.   
 
11. Inpassing 3 thema’s in de begroting 2016-2019 
          Gevraagd besluit: Ten aanzien van het sociaal domein: 

a.  Instemmen met de uitwerking van het thema sociaal domein zoals opgenomen in bijlage 4; 
b.  Kennisnemen met het verwachte tekort 2016 ad. € 1 miljoen op basis van de meest recente 

informatie; 
c. In de begroting 2016 nog geen aanpassing van het budget voor het sociaal domein 

doorvoeren, maar  
    de informatie uit de monitor bij de voorjaarsbrief 2016 en najaarsbrief 2016 afwachten; 
d.  Instemmen met het tot uitdrukking brengen van het tekort op het sociaal domein 2016 in het 

rekeningresultaat 2016.  
          Ten aanzien van het accommodatiebeleid: 
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a.  Instemmen met de uitwerking van het thema accommodatiebeleid zoals opgenomen in bijlage 
4; 

b.  Voor Eelde-Paterswolde kiezen voor sloop van de huidige sportaccommodaties (sportcomplex  
De Marsch en gymzaal de Kooi) en inzetten op nieuwbouw van een dubbele sporthal in de wijk 
Groote Veen; 

c. Voor Tynaarlo kiezen voor sloop van de huidige gymzaal en het aangebouwde dorpshuis en   
inzetten op nieuwbouw van een gymzaal met basisafmetingen. Deze nieuwbouw incidenteel 
dekken door het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Argi. Hierbij tevens 
besluiten SV Tynaarlo tot 1 februari 2016 de mogelijkheid geven de extra financiële middelen 
(zowel t.b.v. bouwinvestering als  exploitatielasten) bijdragen voor realisatie van een gymzaal-plus 
(gymzaal met grotere afmetingen); 
d.  In lijn met de kadernota van 30 juli jl. voor Vries kiezen voor het aanpassen van sporthal de 

Kamp en sloop van gymzaal de Fledders. 
e.  De interne rekenrente die in de perspectievennota 2013 is bijgesteld van 4,5% naar 3,5% voor 

nieuwe investeringen ook van toepassing laten zijn voor de reeds gerealiseerde MFA 
Borchkwartier, MFA Ydershoes, MFA De Zeijer Hoogte en vernieuwbouw van de Menso 
Altingschool; 

f.   In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de 
kapitaallasten voor MFA Borchkwartier structureel dekken uit de voor het accommodatiebeleid 
beschikbare middelen. De bestemmingsreserve MFA Borchkwartier per 1-1-2016 opheffen en het 
saldo ad. € 4.259.000 overhevelen naar de Argi.  
g.   De reserve IAB per 1-1-2016 opheffen en het saldo ad. € 7.584.500 overhevelen naar de Argi.  

h.   In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de 
kapitaallasten voor MFA Ydershoes en MFA De Zeijerhoogte incidenteel dekken. Hiervoor per 1 
januari 2016 een bestemmingsreserve vormen ter dekking van de kapitaallasten voor de 
resterende looptijd. Voor MFA Ydershoes gaat het om een bestemmingsreserve van € 5.305.000 
en voor MFA De Zeijerhoogte om een bestemmingsreserve van € 5.124.000. Deze 
bestemmingsreserves worden gevormd ten laste van de Argi.  

i.   In het verlengde van het besluit van 30 juni jl. om in 2016 voor Zuidlaren een integraal plan 
opstellen voor de gemeentelijke onderwijs- en sportaccommodaties. In de berekening van de 
structureel benodigde middelen van € 2.204.500 rekening houden met een inschatting van de 
kosten behorende bij de uitvoering van het accommodatiebeleid in Zuidlaren.  

j.   Aan de voor het accommodatiebeleid beschikbare structurele middelen per 1-1-2017 ad. € 
1.942.000 (peil 2016) structureel € 262.500 toevoegen, zodat de voor het accommodatiebeleid 
beschikbare middelen per 1-1-2017 € 2.204.500 (peil 2016) bedragen.  

k.  De incidenteel benodigde middelen, raming circa  € 7.444.000 miljoen (hst. 9.4 van de 
uitwerking zoals opgenomen in bijlage 2), beschikbaar stellen ten laste  van de Argi.  

         Ten aanzien van beheer en onderhoud openbare ruimte: 
a.   Instemmen met de uitwerking van het thema beheer en onderhoud openbare ruimte zoals 

opgenomen in bijlage 4;  
b.   Het budget voor groenonderhoud met ingang van 2017 met € 50.000 (peil 2016) structureel 

verhogen; 
c.  Voor wegonderhoud instemmen met het scenario maatwerk en aan het budget voor 

wegonderhoud met ingang van 2017 € 489.968 (peil 2016) structureel toevoegen en vanaf 2018 
hieraan € 200.000 (peil 2016) structureel toevoegen in verband met mogelijk wegvallen van 
aanbestedingsvoordelen; 
d.   Met ingang van 2017 een structureel budget voor kapitaallasten van € 224.770 (peil 2016) 
     beschikbaar stellen voor de kapitaallasten behorende bij wegonderhoud behorende bij 
rioolvervanging (inclusief leefbaarheid); 

e.   Voor kunstwerken voor 2017 een bedrag van € 12.602 (peil 2016) beschikbaar stellen en vanaf 
2018 dit bedrag verhogen naar € 210.957 (peil 2016); 

f.    Voor de kapitaallasten behorende bij de vervanging van verkeersregelinstallaties met ingang 
van 2017 een structureel budget van € 9.533 beschikbaar stellen.  

          Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend met 
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          als strekking het college te verzoeken een buffer te vormen die kan dienen als dekking voor  
          incidentele en structurele lasten. Deze motie wordt niet in stemming gebracht na toezegging van 
          de kant van het college op de inhoud daarvan terug te komen.    
          Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen (fracties GroenLinks  
          en PvdA) aangenomen. Het college zegt de raad naar aanleiding van de behandeling toe in  
          gesprek te zullen gaan met de sportfederatie Eelde/Paterswolde/Eelderwolde over hun wensen  
          en de raad via de raadswerkgroep te informeren over de ontwikkelingen, contractering en  
          monitoring van het sociaal domein en over het transformatieplan (1e kwartaal 2016). Verder  
          zegt het college de raad toe tijdens een veldexcursie in het voorjaar 2016 hem een beeld te 
          vormen van het bepalen van het onderhoudsniveau van de openbare wegen.  
 
12. Brief BEZINN, betreft Impasse budget Jeugdzorg provincie Drenthe en stichting BEZINN Op 

verzoek van enkele fracties geagendeerd) 
          Gevraagd besluit: bespreking van de door de raad ontvangen brief van stichting BEZINN en  
          daarover desgewenst een discussie voeren. 
     Besluit raad: de raad dringt er bij het college op aan om de vinger aan de pols te houden en  er  
           voor te zorgen dat cliënten niet de dupe worden en dat gemaakte afspraken worden afgehandeld.  
           Verder heeft de raad kennisgenomen van de toezegging dat het gespreksverslag van het college  
           met Jeugdzorg Drenthe aan de raad ter beschikking wordt gesteld. 
 
13. Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Baasis 
          Gevraagd besluit: De heer R. Renting voorgedragen door de GMR benoemen tot lid van de RvT  
          van Stichting Baasis, voor maximaal 4 jaar ingaande 1 januari 2016. 
          Besluit raad: De raad besluit bij acclamatie de heer Renting te benoemen. 
 
14. Vaststelling bestemmingsplan Tusschenwater en kredietaanvraag aanleg fiets- en 

voetgangersbrug De Dijk in De Groeve 
          Gevraagd besluit:  
          1.Vaststellen de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Tussschenwater”; 
          2.De zienswijze van Tennet gegrond verklaren en aan de zienswijze tegemoetkomen zoals in 

onderdeel IV van de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Tusschenwater”  
is aangegeven; 

          3.Vaststellen het bestemmingsplan “Tusschenwater”, nader gewijzigd en aangevuld zoals in de 
onderdelen IV en V (wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 11) van de “Notitie zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Tusschenwater” is aangegeven;  

          4.Verklaren, dat het bestemmingsplan mede wordt vastgesteld ten behoeve van de aanleg of 
wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet en 
genoemd in bijlage I onder 7.3 van de Crisis- en herstelwet. 

          5.Voor de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug in de weg De Dijk in De Groeve een        
              maatschappelijk krediet beschikbaar stellen van € 100.000,- in 2016 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15. Subsidieplafond 2016        
          Gevraagd besluit:  
          1.  instellen subsidieplafonds 2016 voor de begrotingsposten zoals vermeld op bijlage 2 
          2.  de wijze van verdeling vaststellen conform de vastgestelde uitvoeringsregelingen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16. Wijziging tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties  
          Gevraagd besluit:  

1.    Akkoord gaan met de wijzigingen in de tarievenverordening gemeentelijke 
      sportaccommodaties en deze vaststellen.  

           2.  Instemmen met het beschikbaar houden van het voordeel dat ontstaat als gevolg van de  
                wijzigingen in de tarievenverordening, voor invulling van de taakstellingen op sport. 
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           3.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met het  
          vaststellen van de aangepaste verordening (leges Bibob geschrapt). 
 
17. Vaststellen 1e wijziging op de legesverordening 2016 
          Gevraagd besluit. De 1e wijziging op de legesverordening 2016 vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt met inachtneming van het schrappen van artikel 
          3.1.5 (leges Bibob), conform het voorstel besloten.   
 
18. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
19. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 26 november 2015)  

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

 
20. Gemeenschappelijke regelingen  

Besluit raad: Geen stukken aangeleverd; punt komt te vervallen. 
  

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

 
21A.  Motie vreemd van de agenda 
          Door de fractie van Leefbaar Tynaarlo wordt een motie vreemd van de agenda ingediend met de  
          strekking dat het college samen met het college van Haren op korte termijn gaat onderzoeken  
          waar invulling kan worden gegeven aan nauwe bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op welk 
          terrein dan ook, ter versterking van beide gemeenten en de beide raden daarbij nauw te  
          betrekken. Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 7 stemmen voor en 16 stemmen tegen  
          verworpen. Voor de motie stemmen de leden Vemer, Jennekens, Van den Boogaard, Magnin,  
          Kraaijenbrink, Vellinga en Kloos. De overige leden stemmen tegen.  
 
21B.  Motie vreemd van de agenda 
          Door de fracties van Leefbaar Tynaarlo en de PvdA wordt een motie vreemd van de agenda  
          ingediend met de strekking dat het college onderzoekt hoe de ongecontroleerde stroom van  
          reclame-uitingen langs wegen kan worden tegengegaan en wat de mogelijkheden zijn van een  
          integraal vergunnings- en handhavingsbeleid voor de plaatsing van reclame in de openbare 
          ruimte, dat recht doet aan de kwaliteit en identiteit van Tynaarlo. Deze motie wordt met 19  
          stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Tegen de motie stemmen de leden Haisma,  
          Wiersema, Hageman en Van Heukelum. De overige leden stemmen voor.  
 
22. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 00.20  uur.  
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 januari 
2016 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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