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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 14 juni 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), 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 ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei 2016 en vaststellen van de 
digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst en de digitale Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld..  
 

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

- Dhr. Sinnema 
- Dhr. Wiersma 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft het spreekrecht bij agendapunt 7.   
          
7. Coördinatieregeling bouw supermarkt c.a. op de hoek Borchsingel/Ter Borchlaan te Eelderwolde. 

Gevraagd Besluit: 
I. Ten behoeve van: 
       a. De nieuwbouw van een supermarkt met bijbehorende bouwwerken, parkeervoorzieningen     
           en andere werken en werkzaamheden, op de hoek van de Borchsingel/Ter Borchlaan te   
           Eelderwolde; 
       b. De aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid  
           en de doorstroming van het verkeer in verband met de onder a genoemde nieuwbouw: 
       De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van  
       toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het  
       bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. 
       Te bepalen dat – indien bij de voorbereiding van het bestemmingsplan en het bouwplan  
       blijkt, dat ook een hogere grenswaarde Wet geluidhinder en/of een verkeersbesluit nodig is,  
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       de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ook op die  
       besluiten van toepassing is. 
II.    De kaders voor de opstelling van het bestemmingsplan en bouwplan vast te stellen zoals is  
       aangegeven onder 3 (kaders) van dit voorstel.  
III.   Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat ter voorbereiding van het  
       bestemmingsplan en het bouwplan de procedure zoals aangegeven onder 4 (overleg met  
       bewoners) van dit voorstel wordt gevolgd.  
Besluit raad: Het voorstel wordt met 8 stemmen tegen (leden fracties Gemeentebelangen, 
Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks) en 15 stemmen voor (overige leden) aangenomen. 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college de raad toe hem schriftelijk te infomeren 
over de uitleg van het begrip “katalysatorfunctie voor investeringen”, de brief van de 
bewonersvereniging Ter Borch op korte termijn te zullen afdoen en bij de verdere 
planontwikkeling een communicatieplan te voegen.  

 
8. Bespreking Transformatieplan Sociaal Domein (op verzoek van de fractie van GroenLinks).      
          Gevraagd besluit:  
          Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking gegeven 
          Besluit raad: na bespreking wordt op het voorstel door de fractie van GroenLinks een motie  
          ingediend met als strekking het college op te dragen de gemeenteraad voor 1 november 2016 te 
          informeren op welke wijze het college naar rato afspraakbanen gaat creëren binnen de eigen  
          gemeentelijke organisatie. Deze motie wordt met 8 stemmen voor (leden van fracties GroenLinks,  
          Leefbaar Tynaarlo, alsmede Weering en Van den Born) en 15 stemmen tegen verworpen. 
 
9. Gemeenschappelijke regeling en Prestatieovereenkomst Werkplein Baanzicht Drentsche Aa 

Gevraagd besluit: 
1. De herziene concept-tekst Gemeenschappelijke Regeling WPDA vaststellen; 

          2. De concept-tekst Prestatieovereenkomst WPDA voorleggen voor een zienswijze. 
Besluit raad:  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig punt 1 van het gevraagde besluit besloten. 
De raad geeft de navolgende zienswijze op de voorliggende concept-tekst van de 
Prestatieovereenkomst WPDA: 

          -  Aandacht voor de wijze waarop medezeggenschap binnen het WPDA wordt ingevuld; 
          -  voor het monitoren, prestatie-indicatoren opnemen met percentages uitstroom na 3 jaar en  
             met percentages over het aantal gegronde klachten; 

-  het organiseren en waarborgen van een onafhankelijke klachtenprocedure en -afhandeling door 
   een onafhankelijk commissie; 
-  prestatieafspraken op een adequaat niveau operationaliseren; 
-  clientenparticipatie in de uitvoering van de Paticipatiewet vormgeven en de gemeenteraad van 
   Tynaarlo daarover voor 1 november 2016 informeren.   

 
10. Begroting Meerschap 2017 

Gevraagd besluit: 
Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
2017 van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad: De raad besluit geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 
 

11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 
Gevraagd Besluit: 

           Het college toestemming geven in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de GR VRD  
           zoals beschreven in het wijzigingsvoorstel.  
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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12. Vaststelling bestemmingsplan Zuidlaren Centrum 
Gevraagd Besluit: 
1.  De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Zuidlaren Centrum“ met de daarin opgenomen  
    wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
2.  Het bestemmingsplan “Zuidlaren Centrum” bestaande uit de geometrisch bepaalde 
    planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPZuidlarencentrum-0401  
    gewijzigd vaststellen; 
3.  Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.   

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13. Ruimte voor Ruimte regeling Hoofdstraat 7 te Zeijen.      
          Gevraagd besluit:  

1.  Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde 
     planvorming op het perceel Hoofdstraat 7 te Zeijen; 
2.  In te stemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een  
     voorontwerp  bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg  
     (conform artikel 3.1.1. Bro); 
3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het   
    ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van      
    belangstellenden worden ontvangen.  

         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14. Kredietaanvraag vervanging elektriciteitsvoorziening  ‘t kampje te Eelde 

Gevraagd Besluit: 
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 31.000,- excl BTW voor de vervanging van de  
    elektriciteitsvoorziening ’t kampje in Eelde. 

    2.  Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.  
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
15. Kredietaanvraag vervanging riolering Zonnehorst te Eelde 

Gevraagd Besluit: 
          1. Een krediet beschikbaar stellen van € 287.000,= voor de vervanging van de riolering, inclusief  

        € 10.000,= voor het passeren van  twee verontreinigingen op de locatie en kosten voor  
        directievoering en toezicht.  

           2. De structurele lasten van € 15.785,= dekken uit rioleringsmiddelen. 
    3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.  

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

16. Vergaderrooster raad 2017 
Gevraagd besluit: Instemmen met het vergaderrooster voor het vergaderjaar 2017. 

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

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

18. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 juni 2016) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
19. Gemeenschappelijke regelingen 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten (geen stukken  
          beschikbaar bij dit agendapunt). 
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20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
 
21. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.42 uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 juni 
2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                 
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