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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 maart 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), A.T.W.J 
Jennekens (D66), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), 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)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. P. van Es (GB) en dhr. R.A. Kraaijenbrink (LT)  
 
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, 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 16 februari 2016 en vaststellen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt de toezegging van het college 
dat bij de evaluatie van de APV ook nadrukkelijk gekeken wordt naar het schrappen van regels. 
De digitale Lange Termijn Agenda wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden Vellinga/Van den 
Born/Weering/Pieters (plannen verbouw voormalig gemeentehuis Eelde/Paterswolde), Van den 
Born (agressieprotocol) en Rietkerk (achterhouden informatie college aan raad). Deze vragen 
leiden  tot toezeggingen van de zijde van het college dat intern het huidige agressieprotocol 
geëvalueerd wordt en bij uitnodigingen en het verzorgen van toelichtingen op verbouwplannen de 
raadsleden uitgenodigd worden).  

 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
              
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Agendapunt komt te vervallen.  
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7. Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 overgekomen uit de raad van 16 februari 2016 (2e stemming 
over voorstel) 
Gevraagd besluit 
 1)  Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015;  
 2)  Voor de volgende Zuidlaardemarkt vaststellen;  
      a) elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt inschrijven;  
      b) elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren.  
 3)  Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen van het Amendement later uit te voeren:  
      a) bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd;  
      b) bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

          Besluit raad: het voorstel wordt met 11 stemmen tegen en 10 voor (leden fracties GroenLinks,  
          D66 en PvdA) verworpen.  
 
8. Leefbaarheidsfonds Tynaarlo stand van zaken en evaluatie 

Gevraagd besluit: 
           1. Kennisnemen van de stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo per 31 december 2015; 
           2. Discussie voeren over de vraag of het doel van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo wordt bereikt  
               met de uitvoering ervan in 2015. En deze discussie te kenmerken als evaluatie; 
           3. Het overschot (€ 40.396) van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo uit 2015 beschikbaar stellen  
               voor 2016; 
           4. Het subsidieplafond voor 2016 vaststellen op € 40.396; 
           5. In de vergadering in 2016 waarin de perspectievennota wordt behandeld de bijdrage voor 2017  
               definitief beschikbaar stellen naar aanleiding van de evaluatie; 
           6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
9. Ontwerp bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 
          Gevraagd besluit: 

    De formele bestemmingsplan procedure starten door het ontwerp-bestemmingsplan Eelderwolde,  
    Ter Borch” ter inzage te leggen.   

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie  
          GroenLinks aangenomen. Het college zegt de raad toe de (technische)vragen mbt verkeer en  
          vervoer met de raad te bespreken. 

 
10. Ontwerp bestemmingsplan Zuidlaren Centrum 

Gevraagd besluit: 
      De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerpbestemmingsplan “Zuidlaren  
      Centrum” ter inzage te leggen.  

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

11. Vaststelling bestemmingsplan Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen 
          Gevraagd besluit:  
          1.  De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen” vaststellen; 
          2.  Het bestemmingsplan “Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen” met identificatienummer  
               NL.IMRO.1730.Ubbenaseweg3-3a-0401 vaststellen in overeenstemming met het ontwerp  
               zoals dat vanaf 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 ter inzage heeft gelegen..  
          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. 
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13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 februari 2016)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

14. Gemeenschappelijke regelingen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
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 21.30  uur.  
 
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 maart 
2016 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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