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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), C.E. Kardol (D66) en A. 
Lubbers (PvdA),  evenals de heren G. Pieters (VVD), J.J. Vellinga (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. 
Vemer (D66), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), R.A. Kraaijenbrink (LT),  K. Kuipers 
(GL), H. v.d. Born (CU), R.C.G.M. Spekschate (VVD), C.H. Kloos (LT), O.D. Rietkerk (GL), 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), dhr. J. Weering (GB)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
 
Tevens aanwezig: de wethouders de dames: N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) en de heren H. 
Berends (PvdA) en J.H. Lammers (CDA). 
 
Voorzitter            : Dhr. M.J.F.J. Thijsen  
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de raadsvergadering ten overstaan van de raadsleden vindt er een 
naturalisatie plaats en legt mevr. Yara Sikken in handen van de voorzitter de belofte af in haar 
functie als medewerker op de griffie. 
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 besluitenlijsten van de raadsvergadering van 4 april 2017 en kennisnemen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
 

4. Vragenrecht 
     Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden: Pieters (verkoop huurwoning  
           in strijd met gemaakte prestatieafspraken woningbouwcoöperatie Woonborg), Jennekens  
           (duurzaamheidsloket gemeente Tynaarlo) en Rietkerk (huisvestingsproblemen gebruikers  
           sportzaal en dorpshuis in Tynaarlo). Deze vragen leiden tot de toezegging van het college dat de  
           raad geïnformeerd wordt over de vorderingen en de nadere afspraken van het college met de  
           woningbouwcoöperatie Woonborg    
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 28 maart tot 4 april 2017, brieven aan 
          raadsfracties in de periode van 10 maart tot 6 april 2017 en stukken ter inzage voor de raads- 
          leden.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
7.      Gewijzigde vaststelling beheerverordening Eelde Centrum 
         Voorstel:  
         1.De ‘Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening Eelde Centrum’ met de   

   daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
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          2. De beheersverordening Eelde Centrum bestaande uit de geometrische bepaalde  
              planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldeCenrum-0302 met  
              inachtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin  
              opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen 
          3. Geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
             
8.      Ontwerpbeheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es.  
          Voorstel: Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en de ontwerpverordening            
          ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.  
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
9.       Gemeenschappelijke Regelingen 
          Voorstel: Kennisnemen van de jaarstukken en jaarverslag 2016 Alescon.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
10.     Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 30 maart 2017) 
          Voorstel: de lijst vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11.     Stukken in de leesmap 
          Voorstel: kennisnemen van de stukken in de leesmap. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
 
12.     Inspreken inwoners 
          Agendapunt komt te vervallen; van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 
13.     Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de aanvraag tot afwijking van het  
          bestemmingsplan voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op bungalowpark De Bloemert te  
          Midlaren (aangehouden agendapunt raad 4 april 2017) 
          Voorstel: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het verzoek om  
          afwijking van het bestemmingplan voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op bungalowpark  
          De Bloemert te Midlaren. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (leden fractie  
          GroenLinks) aangenomen.    
 
 
14.     Sluiting                                                                                                                         
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.30 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 2 mei 2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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