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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 november 2017, 20.00 
uur, raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), C.E. Kardol (D66) evenals de heren G. Pieters 
(VVD), J.J. Vellinga (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. Vemer (D66), dhr. J.J. van Heukelum (VVD), K. 
Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), J. van den 
Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr. J. Weering (GB), D.E. Oele (GL), J. Hoogenboom (CU), R.A. 
Kraaijenbrink (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), R.C.G.M. Spekschate (VVD), E.B.A. Hageman (VVD) en 
dhr W.K.N. van der Meij.  
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. A. Lubbers (PvdA). 
 
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 (burgemeester) 
Griffier : J.L. de Jong  
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats. 5 Personen ontvangen het 
bewijs van Nederlanderschap.    
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.  
 

2a.    Toelating en installatie van de heer D.E. Oele tot lid van de gemeenteraad  
          Voorstel: 

De heer D.E. Oele uit De Groeve met ingang van 21 november 2017 toe te laten tot lid van de 
gemeenteraad in verband met de vacature van mevr. Zuiker van de fractie van GroenLinks.   

    Besluit raad:  voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt een tijdelijke commissie ingesteld,       
    bestaande uit de leden Van Heukelum (vz), Kardol en Hoogenboom. 
    De commissie brengt staande de vergadering verslag uit en geeft aan dat de geloofsbrieven in  
    orde zijn en dat de heer Oele tot lid van de gemeenteraad kan worden toegelaten. In  
    handen van de voorzitter legt de heer Oele de belofte af.  
    De tijdelijke commissie wordt ontbinden.  

 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 november 2017 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld; pnt 13 1e aandachtsstreepje wordt gewijzigd in 
“draagvlakmeting voor de centrumontwikkeling Zuidlaren”.        
 

4. Vragenrecht 
     Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer De Graaf (ter visielegging  
           Centrumplan Eelde). De raad wordt van het verloop van de draagvlakmeting door de  
           initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte gebracht; eventuele wijziging in de planvorming wordt aan  
          de raad voorgelegd.  
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
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          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 31 oktober en 6 november 2017 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 6 oktober tot 9 november 2017  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 

7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Geen stukken beschikbaar; agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 november 2017) 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
9. Stukken in de leesmap 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken. 

 
10.     Controleprotocol 2017  
          Voorstel:  

1. Het controleprotocol 2017 vaststellen; 
2. Het normenkader voor 2017 vaststellen. 
3. Instemmen met de kosten voor de accountantscontrole 2017 die ten laste komen van de 

Algemene Reserve (ARGI) 
    Besluit raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

   
11.     Accountantsdiensten 2018 en 2019 

          Voorstel: 

          De controles voor de jaren 2018 en 2019 uit laten voeren door BDO accountants en de kosten  
          opnemen in de begroting 2018 en volgende. 
          Besluit raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
            
 12.    Bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening” 
          Voorstel:  
          1. De zienswijze van het waterschap Hunze en Aa’s gegrond verklaren; 
          2. Het bestemmingsplan “Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening” gewijzigd vaststellen; 
          3. Geen exploitatieplan vaststellenNajaarsbrief en projectenrapportage  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
  13.    Krediet herinrichting gebied rond surfstrand Meerzicht naar aanleiding van initiatieven van 
           Waterscouting Nicolaasgroep en het Drents Landschap. 
           Voorstel:  
           1.Instemmen met de plannen voor de herinrichting van het gebied en de verdere uitwerking van  
              de ontwikkelrichting zoals weergegeven in de inrichtingenschets ZuidlaardermeerFZuidoever  
              (basis schetsontwerp d.d. 3F2F2016) 
           2.Voor de herinrichting van het gebied een krediet met economisch nut van € 620.000,F  
              beschikbaar stellen en de hiermee samenhangende kapitaallasten van € 18.550,F structureel  
              opnemen in de begroting. 
          3. De verwachte verkoopopbrengsten van de gronden uit het gebied Meerzicht/Noordma van €  
              500.000,F toevoegen aan de ARGI  
           Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
     
    14.  Inspreken inwoners 

   Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt bij agendapunt 15 door: 
F     Dhr. Wiersma uit Groningen 
F     Dhr. Akker uit Eelderwolde 
F     Dhr. Dol uit Eelderwolde 
F     Dhr. Van der Werff uit Eelderwolde 
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F     Dhr. Bogaerts uit Eelderwolde 
F     Dhr. Sluyter uit Assen 
F     Dhr. Sikkens uit Paterswolde.  

         
15       Bestemmingplan supermarkt Ter Borch  
           Voorstel:  

1.  Op basis van de aanmeldingsnotitie “m.e.r.Fbeoordeling stedelijke ontwikkeling entreegebied  
               Ter Borch” van Bugelhajema Adviseurs d.d. 16 augustus 2017 oordelen, dat de voorgenomen       
               ontwikkeling niet leidt tot belangrijke negatieve milieugevolgen en daarom bepalen, dat geen   
               milieueffectFrapportage hoeft  plaats te vinden. 
           2. Vaststellen van de Nota “Inspraak en overleg coördinatieregeling bouw supermarkt aan de  
               Borchsingel in Eelderwolde” en burgemeester en wethouders uitnodigen om het ontwerp van  
               het bestemmingsplan  “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde” met identificatienummer  
               NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEWF0301 “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”,  
               dit in combinatie met het ontwerp van de omgevingsvergunning.  
     Besluit Raad: Het voorstel wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 4  
           december 2017. Het college zegt de raad toe aandacht te schenken aan de veiligheid van  
           voetgangers/fietsers bij het achteruitrijdend (vracht)verkeer. Verder geeft het college aan dat er  
           een  kentekenonderzoek wordt uitgevoerd naar het sluipF en plaatselijk verkeer. De uitkomsten  
           worden in 2018 aan de raad voorgelegd. De raad ontvangt de brief die vanuit Veilig verkeer  
           Nederland aan het college is gezonden met betrekking tot de verkeerssituatie ter plaatse. 
 
16.      Brief college d.d. 3 oktober 2017, Bewonersvereniging Nieuw Laarhof (op verzoek van de fractie  
           ChristenUnie geagendeerd) 
           Besluit Raad: Bespreking aangehouden tot de vergadering van 4 december 2017.   
 
17.      Brief college d.d. 11 oktober 2017, stand van zaken tarragrond Tynaarlo (op verzoek van de          
           fractie VVD geagendeerd) 
           Besluit Raad: Bespreking aangehouden tot de vergadering van 4 december 2017.   
 
18.      Optimalisatie beheer en exploitatie sporthallen en mfa’s 

           Voorstel:  

           Beschikbaar stellen van de benodigde structurele middelen van € 121.000,F om vanaf 1 januari  
           2018 het beheer van sporthallen en mfa's gefaseerd in eigen dienst onder te brengen.   
           Besluit Raad: Bespreking aangehouden tot de vergadering van 4 december 2017.   
 
19.     Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo 

          Voorstel:  

          Als gemeenteraad besluiten deel te nemen aan de lokale “StemWijzer” van MijnStem en de  
          kosten ten laste van de post 4001320/438000 (kostenplaats raad) te brengen. 
          Besluit Raad: Bespreking aangehouden tot de vergadering van 4 december 2017.   
 
20.     Sluiting      
          De voorzitter sluit de openbare vergadering om 00.10 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 4 
december 2017 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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