Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 20 juni 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. J. Weering (GB)
en J. Hoogenboom (CU).
Met kennisgeving afwezig: dhr. A.T.W.J Jennekens (D66)
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
Griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Dhr. J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaande aan de vergadering is er een naturalisatie van 4 personen.
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.
Toegevoegd wordt de motie vreemd aan de agenda ingediend door de fractie van Leefbaar
Tynaarlo met als strekking vaststellen van een nieuw aardbevingsprotocol (agendapunt 25A).
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt agendapunt 11 toegevoegd aan de
Bespreekagenda en wordt agendapunt 8 eveneens aan de Bespreekagenda toegevoegd.

3.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 juni 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 (financiële steun aan
high tea festival Bunne) en Lubbers (parkeren centrum Vries). De vragen leiden van de kant van
het college tot de toezegging dat over de hoogte van de financiële steun aan dit festival en de
eisen die in zijn algemeenheid worden gesteld om in aanmerking te komen voor financiële
ondersteuning bij de organisatie van festiviteiten in het kader van het culturele jaar de raad wordt
geïnformeerd.

5.

Mededelingen college
Het college meldt dat er bij de RUD in verband met het oplossen van problemen in de
bedrijfsvoering een begrotingstekort van € 450.000,- wordt verwacht. Op 10 juli vergadert het AB
van het RUD hierover.

6.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 mei en 6 juni 2017, brieven aan
raadsfracties in de periode van 23 mei tot 8 juni 2017 en stukken ter inzage voor de raadsleden.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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7.

Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017
Voorstel:
1.Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016;
2.Vaststellen de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (leden fractie
GroenLinks) aangenomen.

8.

Inzet extra armoedegelden 2017
Voorstel:
1. De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het
verdeelvoorstel inzetten;
2. De armoedegelden structureel in de begroting opnemen conform het verdeelvoorstel van de
huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering;
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;
4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neerleggen
en de raad hier jaarlijks over informeren
Besluit raad:
Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

9.

Benoeming 2 nieuwe leden van de raad van Toezicht van stichting Baasis
Voorstel:
1. Op voordracht van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad de heer K. van Vught
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september
2017 tot uiterlijk 1 september 2021.
2. Op voordracht van de Raad van Toezicht de heer Hölterhoff benoemen tot lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2017 tot uiterlijk 1 september
Besluit raad: Na schriftelijke stemming worden 22 stemmen op de heren Van Vugt en
Holterhoff uitgebracht. Beide zijn derhalve benoemd.

10. Vaststelling beheersverordening ‘De Groeve, Woongebied Zuidoevers’
Voorstel:
1. De beheersverordening ‘De Groeve, Woongebied Zuidoevers’ als vervat in de bestandenset
met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BVZuidoeversWG-0301 ongewijzigd vaststellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
11.

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woningbouw Paterswolde Noord
Voorstel:
1.Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de
planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vaststellen
overeenkomstig de zienswijzennota.
2.Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd
vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota
3.Geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Bespreking en besluitvorming wordt verdaagd naar een volgende vergadering.

12.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo, partiële herziening
Voorstel:
Instemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan en dit vrijgeven voor inspraak.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

13.

Investeringssubsidieaanvraag hockeylub Eelde/ Stichting Kunstgras Eelde
Voorstel:
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Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 153.000 als subsidie voor de
vervanging van een kunstgras hockeyveld (eigendom stichting Kunstgras Eelde)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
14.

Vergaderrooster raad 2018
Voorstel:
Instemmen met het vergaderrooster voor het vergaderjaar 2018
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

15.

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit raad: Geen stukken voor dit agendapunt beschikbaar. Agendapunt wordt voor
kennisgeving aangenomen.

16.

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 1 juni 2017)
Voorstel: de lijst met ingekomen stukken vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

17.

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

18.

Inspreken inwoners
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Van den Bosch (agendapunt
11).

19.

Vaststelling Jaarstukken 2016
Voorstel:
1.De Jaarstukken 2016 vaststellen;
2.Instemmen met de bestemming van het resultaat 2016.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (leden fractie
GroenLinks) aangenomen.

20.

Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD,
VRD, RUD, Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA “T”
Voorstel
Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke
regelingen:
1. Stemt het college in met de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van Alescon,
WPDA, RUD, VRD,GGD, Recreatieschap Drenthe
2. Op deze jaarstukken geen zienswijzen in te dienen.
Besluit raad:
De raad besluit om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken van de VRD,
GGD, Alescon, WPA en het Recreatieschap Drenthe en ten aanzien van de jaarstukken van de
RUD het college mandaat te geven in het formuleren van een zienswijze waarin de gevoelens van
de raad van Tynaarlo aan de hand van de bespreking in worden meegenomen en de raad een
afschrift van deze brief te zenden.

21.

Nieuw beleid, verordening en brief met standpunt aan VWS betreft Algemene Voorziening
Schoonmaakondersteuning 2017
Voorstel:
1. Kennisnemen van het aangepaste beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning
(AVS) 2017 en hiermee het standpunt te handhaven dat de AVS met de voorgestelde
wijzigingen in onze ogen voldoet aan de eisen die hier, in het licht van de uitspraken van de
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CRvB, door de Wmo 2015 aan worden gesteld en hiermee af te wijken van het standpunt van
het ministerie van VWS.
2. Kennisnemen van de brief aan de Staatssecretaris van VWS over ons standpunt;
3. De verordening Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 vaststellen
Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
22. Bekrachtiging geheimhouding WMD stukken (deel II)
Voorstel:
De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen
voor de duur van tien jaar en kennis te nemen van het onder geheimhouding ter inzage gelegde
stuk.
Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
23. Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde (aangehouden
agendapunt raad 6 juni 2017)
Voorstel:
De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen voor
de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken.
Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
24. Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen “T” (aangehouden agendapunt raad 6 juni 2017)
Voorstel:
Eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 ter kennis brengen van de Stuurgroep van
de Regio Groningen-Assen.
Besluit raad: De raad stemt in met de concept zienswijze zoals in de memo door de fractie van
GroenLinks is verwoord.
25. Bespreking brief Raad van State d.d. 19 april 2017 aan gemeenteraad, inzake uitnodiging
toepassing mediation (op verzoek van de fractie van D66 geagendeerd)
Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
25a.Motie vreemd aan de agenda
Motie ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo met als strekking om de gemeente Tynaarlo
een volwaardige plaats te geven bij het vaststellen van het nieuwe aardbevingsschadeprotocol per
1 juli 2017.
Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
26.

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 11 juli 2017
De voorzitter,

De griffier,

4

gemeente Tynaarlo

