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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 oktober 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), 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), J. Hoogenboom (CU), E.B.A.Hageman (VVD) en dhr W.K.N. van der Meij.  
 
Met kennisgeving afwezig: de heren R.A. Kraaijenbrink (LT), A.T.W.J Jennekens (D66) en R.C.G.M. 
Spekschate (VVD). 
 
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  

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 26 september 2017 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld (agendapunt 4; toezegging college aanpassing 
maatregelen om verkeersveiligheid te verbeteren).       
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Van der Meij (hoe kijkt  
          college aan tegen eventuele fusie Haren en Tynaarlo) en Kloos (niet voldoen aan actieve  
          informatieplicht college in het verstrekken van informatie over locatieontwikkelingen vm PBH  
          terrein). De vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college.  
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 en 26 september 2017 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 tot 28 september 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 21 september  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. 
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10. Initiatiefvoorstel fractie D66 onderzoek instellen jongerenraad/-participatie 
          Voorstel: 

    1.  Instemmen met een onderzoek op welke wijze een jongerenraad/-participatie vorm kan 
         krijgen. 
    2.  Het college opdracht geven (eventueel samen met andere partijen, bijvoorbeeld Stichting  
         Trias, sociaal teams) dit onderzoek te gaan uitvoeren. 
    3.  Het college verzoeken voor 1 januari 2018 verslag uit te brengen.    

             Besluit raad: het voorstel wordt met 12 stemmen vóór en 8 stemmen tegen aangenomen. Tegen  
           het voorstel stemmen de leden van de fracties van VVD, PvdA en CDA. De leden van de overige  
           fracties stemmen voor.  
 
11. Uitwerking accommodatiebeleid Zuidlaren  

Voorstel:  
    1.   De inhoud en kaders van het boekwerk 'Visie en  Uitwerkingsplan accommodatiebeleid  
          Zuidlaren' vaststellen; 
    2.   Instemmen met de verdere uitwerking van de inrichting van de onderwijs/sportcampus locatie  
          De Wenakkers op basis van de geschetste scenario's in het boekwerk 'Visie en  
          Uitwerkingsplan accommodatiebeleid Zuidlaren’; 
    3.   Instemmen met het starten van de hiervoor benodigde planologische procedure(s) en deze in  
          ontwerp ter inzage leggen; 
    4.   De benodigde kredieten, zoals opgenomen in bijlage 2, beschikbaar stellen voor onderwijs, de  
          Nieuwbouw van sporthallen en een gymzaal en de sloop van sporthal De Zwet, en de  
          gymzalen. 

             Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
12       Aanvraag financiële ondersteuning glasvezelinitiatieven in de gemeente Tynaarlo 
           Voorstel: 

1.    Een positieve houding aannemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie  
      Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze  
      aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals  
      genoemd in het voorstel. 
2.    Het college vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er    
      duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven. 

     3.  Geen aandelen nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief.  
           Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement ingediend (fractie GL) met als strekking  
           om punt 3 van het voorgenomen besluit te schrappen. Het amendement wordt met 9 stemmen  
           vóór (leden fracties GL, LT, GB en CU) en 11 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
  13     Inspreken inwoners 

   Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 
  14.     Brief RUD Drenthe, begrotingstekort. Vervolgafspraken op basis van zienswijzen 
            Voorstel: 
            Bespreken van de door de RUD Drenthe gezonden brief over de genomen vervolgstappen naar 
            aanleiding van de  ingediende zienswijzen op het geconstateerde tekort. 
            Besluit raad: bespreking heeft plaatsgevonden; naar aanleiding daarvan zegt het college de  
            raad toe hem schriftelijk een overzicht te verstrekken van alle controles die in de gemeente 
            Tynaarlo uitgevoerd worden.  
            
   15.    Realisatie appartementen locatie Doedens/Koops centrum Eelde 
            Voorstel: 
            Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een  
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            voorontwerpbestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
             
            Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
      16. Sluiting      
 
 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.45 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 
november 2017 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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