Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6 december 2016, 20.00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), C.E. Kardol (D66), evenals de
heren G. Pieters (VVD), J.J. Vellinga (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. Vemer (D66), E.B.A. Hageman
(VVD, aanwezig vanaf agendapunt 17), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU),
R.C.G.M. Spekschate (VVD), J. Weering (GB), O.D. Rietkerk (GL), C.H. Kloos (LT), R.A. Kraaijenbrink
(LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), J. van den Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr.
A.T.W.J Jennekens (D66) en J. Hoogenboom (CU).
Met kennisgeving afwezig: mevr. R.R.M. Zuiker (GL), dhr. T.J. Wijbenga (wethouder CDA)
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) H. Berends (PvdA)
Voorzitter
Griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen
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. De agendapunten 12 en 18 tot en met 22 worden
aangehouden voor bespreking in de raad van 20 december 2016 (Bespreekblok).

3.

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

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Mededelingen college
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 15 en 22 november 2016
Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 november 2016 tot 24 november 2016 en stukken
ter inzage voor de raadsleden.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

7.

Wijziging statuten stichting openbaar onderwijs Baasis
Gevraagd besluit:
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Baasis.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

8.

Rechtsbescherming Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Een sociale ombudsfunctionaris voor de gemeente Tynaarlo instellen;
2. Kennisnemen van de werkzaamheden van de Kinderombudsman en onze inwoners attenderen
op de mogelijkheden om gebruik te maken van deze voorziening;
3. De huidige lokale ombudsvoorziening in stand laten en geen aansluiting zoeken bij de
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Nationale Ombudsman.
Besluit raad: Door de fracties van de PvdA en ChristenUnie wordt een amendement op het
voorstel ingediend strekkende om punt 1 van het besluit als volgt te wijzigen: Voor de gemeente
Tynaarlo een onafhankelijke ondersteuner voor mensen die zorg zoeken via de gemeente aan te
stellen, die kantoor houdt buiten het gemeentehuis, zonder tussenkomst van de gemeente
bereikbaar is en over de voortgang rapporteert aan de gemeenteraad. Het amendement wordt
met 16 stemmen vóór (leden fracties VVD, PvdA, CDA, CU, D66 en GB) en 5 stemmen tegen
(leden fracties LT en GL) aangenomen.
Het gewijzigd voorstel wordt met 16 stemmen vóór (leden fracties VVD, PvdA, CDA, CU, D66 en
GB) en 5 stemmen tegen (leden fracties LT en GL) aangenomen.
9.

Rapportage armoedegelden en voorstel verdeling armoedegelden 2017
Gevraagd besluit:
1. De rapportage ‘Armoedegelden 2014/2015’ vaststellen;
2. De armoedegelden voor het jaar 2017 ad. € 85.000,- conform het verdeelvoorstel besteden.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden fractie GL)
aangenomen.

10.

Vaststellen belastingverordening 2017
Gevraagd besluit:
A .de volgende verordeningen vast te stellen:
1. Verordening reinigingsheffing en tarieventabel 2017
2. Verordening forensenbelasting 2017
3. Verordening leges en tarieventabel 2017
4. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2017
5. Verordening marktgelden en tarieventabel 2017
6. Verordening onroerende zaakbelasting 2017
7. Verordening rioolheffing 2017
8. Verordening toeristenbelasting 2018
B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen, als uit
de definitieve herwaardering blijkt dat de tarieven te hoog zijn vastgesteld obv de voorlopige
waardebepaling.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11.

Vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 19 Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Stationsweg 19 Zuidlaren’
vaststellen.
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

12.

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zuidlaren 2017 – 2021 in verband met het
invoeren van de BIZ in het centrum van Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. De Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Zuidlaren 2017 – 2021 onder
opschortende voorwaarde vaststellen, omdat de wet bepaalt dat tussen vaststelling van de
verordening en vóór het van kracht worden van de verordening een draagvlakmeting moet
worden uitgevoerd.
2. Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve BIZ Zuidlaren van € 15.000,-- voor de
periode 2017 – 2021;
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;
4. Kennisnemen van de Uitvoeringsovereenkomst en het Meerjarenbeleidplan.
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor bespreking aangehouden tot de vergadering van 20
december 2016 (bespreekblok).
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13.

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 18 november 2016)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling
van de lijst.

14.

Gemeenschappelijke regelingen
Gevraagd Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; geen stukken voor deze vergadering
beschikbaar.

15.

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

16.

Schorsing
De vergadering wordt van 20.20 uur tot 20.45 uur geschorst

17.

Inspreken inwoners
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door:
- Dhr. Akker, namens Stop Tynaarlo (agendapunt 21);
- Dhr. Dol, namens de bewonersvereniging Ter Borch (agendapunt 21);
- Dhr. Van der Lugt uit Bunne (agendapunt 22).

18.

Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Paterswolde
Noord
Gevraagd besluit:
De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en
ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘woningbouw Paterswolde Noord’ ter inzage
te leggen
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 20
december 2016 (bespreekblok).

19.

Ontwerpbeheersverordeningen Eelde Centrum, zandwinning Tynaarlo en de Marsch
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen,
2. En de ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 20
december 2016 (bespreekblok).

20.

Reparatie verordening WMO 2015
Gevraagd besluit:
Artikel 12 van de huidige verordening Wmo 2015 aanpassen
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 20
december 2016 (bespreekblok).

21.

Uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; borging veiligheid Verkeer Ter Borch
Gevraagd besluit:
De nadere uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016 vaststellen.
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 20
december 2016 (besluitblok).

22.

Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE)
Gevraagd besluit:
1. Het alternatief ‘Investeren – Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ als
voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de luchthavenontwikkeling en –exploitatie,
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met als oogmerk waarborging van de continuïteit van de luchthaven als infrastructurele
basisvoorziening op de middellange en lange termijn;
2. Het college verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden voor het
voorkeursalternatief Investeren, deze opgave mee te nemen bij de Voorjaarsbrief 2017 en
zich daarbij maximaal in te spannen om aanvullende externe publieke en private
dekkingsbronnen te vinden die de financieringslast voor de aandeelhouders beperken;
3. Uw wensen en bedenkingen op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet kenbaar maken ten
aanzien van het voornemen om het bestuursmodel van Groningen Airport Eelde NV te
wijzigen, waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het beheer en ontwikkeling van de
luchthaveninfrastructuur, en het college verzoeken dit voornemen uit te werken.
e
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor bespreking in 2 termijn aangehouden tot de
vergadering van 20 december 2016 (bespreekblok).
23.

Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 20
december 2016
De voorzitter,

De griffier,
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