Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 20 december 2016, 20.00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), C.E. Kardol (D66), R.R.M.
Zuiker (GL), evenals de heren G. Pieters (VVD), J.J. Vellinga (LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. Vemer
(D66), E.B.A. Hageman (VVD, aanwezig vanaf agendapunt 17), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers
(GL), H. v.d. Born (CU), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J. Weering (GB), O.D. Rietkerk (GL), C.H. Kloos
(LT), R.A. Kraaijenbrink (LT), 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) en J. Hoogenboom (CU).
Met kennisgeving afwezig: dhr. T.J. Wijbenga (wethouder CDA)
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) H. Berends (PvdA)
Voorzitter

:

Griffier

:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen
Dhr. R.A. Kraaijenbrink (agendapunt 14)
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 gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt agendapunt 19A (motie vreemd aan
de agenda).

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 december 2016 en vaststellen
van de digitale Lange Termijn Agenda
De besluitenlijst en Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden:
De Graaf (reclameborden langs onze openbare wegen), Rietkerk (situatie rondom dhr. Wagif uit
Eelde-Paterswolde) en Zuiker (perspublicaties mbt het mislukken van het onderzoek naar de
jeugdzorg). Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de kant van het college.

5.

Mededelingen college
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 november en 6 december 2016
Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 november tot 8 december 2016 en stukken
ter inzage voor de raadsleden.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

7.

Uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; borging veiligheid Verkeer Ter Borch
Gevraagd besluit:
De nadere uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016 vaststellen.
Op het voorstel wordt een amendement ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo met de
strekking om in het raadsvoorstel “de nadere eis van 250 motorvoertuigbewegingen per uur,
genoemd in het raadsbesluit van 27 september 2016 te schrappen” en te vervangen door:
“maatregelen te treffen als beschreven in het rapport van Goudappel Coffeng d.d. 20 en 21
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november 2008, Santpoort”. Dit amendement wordt met 3 stemmen voor (leden fractie Leefbaar
Tynaarlo) en 20 stemmen tegen (overige leden) verworpen.
Het raadsvoorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie Leefbaar
Tynaarlo) aangenomen.
8.

Verzoek Meerschap Paterswolde voor het realiseren van een bouwkavel aan de Groningerweg te
Eelderwolde door daarvoor een nieuw bestemmingsplan te laten vaststellen.
Gevraagd besluit:
Het verzoek van het Meerschap Paterswolde om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen met
de bestemming wonen, voor een perceel aan de Groningerweg te Eelderwolde, af te wijzen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

9.

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 december 2016)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling
van de lijst.

10.

Gemeenschappelijke regelingen
Gevraagd Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11.

Stukken in de leesmap
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende
stukken

12.

Schorsing
De vergadering wordt van 20.40 uur tot 20.45 uur geschorst

13.

Inspreken inwoners
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door:
- Dhr. Janssen uit Zuidlaren (agendapunt 18);
- Dhr. Hoedjes, voorzitter stichting BIZ (agendapunt 18);
- mevr. Van der Broek, voorzitter verenigd ondernemend Zuidlaren (agendapunt 18)
- Dhr. Van der Lugt uit Bunne (agendapunt 14).

14.

Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE)
Gevraagd besluit:
1. Het alternatief ‘Investeren – Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ als
voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de luchthavenontwikkeling en –
exploitatie, met als oogmerk waarborging van de continuïteit van de luchthaven als
infrastructurele basisvoorziening op de middellange en lange termijn;
2. Het college verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden voor het
voorkeursalternatief Investeren, deze opgave mee te nemen bij de Voorjaarsbrief 2017 en
zich daarbij maximaal in te spannen om aanvullende externe publieke en private
dekkingsbronnen te vinden die de financieringslast voor de aandeelhouders beperken;
3. Uw wensen en bedenkingen op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet kenbaar maken ten
aanzien van het voornemen om het bestuursmodel van Groningen Airport Eelde NV te
wijzigen, waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het beheer en ontwikkeling van de
luchthaveninfrastructuur, en het college verzoeken dit voornemen uit te werken.
Besluit raad: Op het voorstel worden 2 amendementen ingediend.
Amendement ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo met als strekking:
“Alternatief 2 ‘continueren’ en als voorkeursalternatief aan te wijzen en het college te laten
onderzoeken hoe de juridische verplichting kan worden ontbonden, op welke wijze de aandelen
kunnen worden overgedragen naar andere overheden, diensten als brandweer en veiligheid als
exploitatieonderdeel onder te brengen bij de veiligheidsregio en zorgen voor voldoende
cofinanciering vanuit het bedrijfsleven zodat in een later stadium alsnog kan worden besloten tot
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voorkeursalternatief 3”. Dit amendement wordt met 3 stemmen voor (leden fractie Leefbaar
Tynaarlo) en 20 stemmen tegen (overige leden) verworpen.
Amendement ingediend door de fractie van de PvdA met als strekking: “het college te verzoeken
om met andere aandeelhouders regelmatige evaluaties van bereikte resultaten af te spreken en
ontbindende voorwaarden op te stellen, het alternatief ‘investeren – internationale toegangspoort
voor Noord –Nederland’ nader te onderbouwen, een concreet onderhandelingsresultaat voor de
overdracht van aandelen van Tynaarlo voor te leggen en de uitkomsten van deze drie vragen
opnieuw ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit amendement wordt met 6
stemmen voor (leden fracties PvdA en GroenLinks) en 17 stemmen tegen verworpen.
Het raadsvoorstel wordt met 10 stemmen voor (leden fracties VVD, CDA, CU en GB) en 13
stemmen tegen (overige fracties) verworpen.
15.

Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Paterswolde
Noord
Gevraagd besluit:
De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en
ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘woningbouw Paterswolde Noord’ ter
inzage te leggen
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16.

Ontwerpbeheersverordeningen Eelde Centrum, zandwinning Tynaarlo en de Marsch
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordeningen:
a. Eelde Centrum;
b. Sportcomplex De Marsch;
c. Zandwinning Tynaarlo.
2. En de ontwerpverordeningen ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

17.

Reparatie verordening WMO 2015
Gevraagd besluit:
Artikel 12 van de huidige verordening Wmo 2015 aanpassen
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor behandeling aangehouden tot de vergadering van 17
januari 2017 (bespreekblok).

18.

Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zuidlaren 2017 – 2021 in verband met het
invoeren van de BIZ in het centrum van Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. De Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Zuidlaren 2017 – 2021 onder
opschortende voorwaarde vaststellen, omdat de wet bepaalt dat tussen vaststelling van de
verordening en vóór het van kracht worden van de verordening een draagvlakmeting moet
worden uitgevoerd.
2. Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve BIZ Zuidlaren van € 15.000,-- voor de
periode 2017 – 2021;
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;
4. Kennisnemen van de Uitvoeringsovereenkomst en het Meerjarenbeleidplan.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college
zegt de raad toe voor de accountantscontrole de ‘lichte variant’ toe te passen.

19. Wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo van 28 november
2006 intrekken en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo
2017 vaststellen.
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2. Schoolbesturen de mogelijkheid geven om, indien het gebouw nog geen 40 jaar ouder is, in
gesprek te gaan met de gemeente over bijdrage in de kosten voor aanpassen van het
gebouw;
3. De regeling: flexibele regeling medegebruik intrekken;
4. De regeling: verruiming spoedprocedure intrekken.
Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van
17 januari 2017 (besluitblok).
19A.

Motie vreemd aan de agenda
Door de fracties van het CDA, GL, GB en de CU wordt een motie vreemd aan de agenda
ingediend met als strekking: de burgemeester te verzoeken alles in het werk te stellen in de
richting van de IND en staatssecretaris van Justitie dhr. Dijkhoff actie te willen ondernemen die
er toe leidt, dat wordt voorkomen dat Wagif Faredzjualev Nederland wordt uitgezet.
De motie wordt met 12 stemmen voor (leden fracties CDA, GL, GB, CU, LT en dhr. Van den
Boogaard) en 10 stemmen tegen (overige leden) aangenomen. De heer Kraaijenbrink was
tijdens de beraadslagingen en stemming afwezig.

20.

Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 00.05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 17 januari
2017
De voorzitter,

De griffier,

4

gemeente Tynaarlo

