Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 12 september 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. A.T.W.J Jennekens (D66), 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), 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).
De heer E.B.A.Hageman (VVD) komt later binnen. (na punt 8)
Met kennisgeving afwezig: de heer O.D. Rietkerk (GL)
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
Plv. Griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Mw. B. Slofstra

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. Gemeld wordt dat de brief van de Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) die onder agendapunt 7 is opgenomen voor de volgende
raadsvergadering ter bespreking geagendeerd zal worden.

2a.

Benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde (gemeente De Wolden) tot wethouder in
de (tijdelijke) vervanging wegens ziekte van de heer T. Wijbenga.”T”
Voorstel:
de heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente
De Wolden), met ingang van 15 september 2017 te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke)
vervanging van de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor een periode van
16 weken en hem op grond van art. 36a lid 2 Gemeentewet voor de duur van deze periode
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
Besluit raad: Na gehouden schriftelijke stemming worden 21 stemmen op de heer Lammers
uitgebracht en is de heer Lammers is daarmee unaniem benoemd.

3.

Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 10 en 11 juli 2017 en
kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda
De besluitenlijst van 11 juli wordt aangevuld met de toezegging van wethouder Lammers dat er
een bedrijfsvriendelijk bestemmingsplan voor het vliegveld en omgeving aan de raad zal worden
voorgelegd. Zonder hoofdelijke stemming wordt verder conform het voorstel besloten.

4.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Kloos van Leefbaar Tynaarlo.
(WMD-stukken-strafklacht tegen verantwoordelijke functionarissen) en de heer Kuipers van Groen
Links (brief naar aanleiding van salariëring van de voorzitter van de raad van bestuur van de
BNG) . Deze vragen leiden niet tot een toezegging van de zijde van het college.

5.

Mededelingen college
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
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6.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 4,10, 18 en 25 juli en 1 en 29 augustus
2017, brieven aan raadsfracties in de periode van 29 juni tot 30 augustus 2017 en stukken ter
inzage voor de raadsleden.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Naar aanleiding
van een vraag van de heer De Graaf (PvdA) zegt de wethouder toe dat in het najaar aan de raad
zal worden voorgelegd welk bedrag er aan het Leefbaarheidsfonds moet worden toegekend.

7.

Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving)
Besluit raad: De brief van de RUD wordt geagendeerd voor de volgende vergadering

8.

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 24 augustus 2017)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

9.

Stukken in de leesmap
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

10.

Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
Voorstel:
1. Akkoord gaan met het structureel verhogen budget ICARE Jeugdgezondheidszorg
met € 42.000,-;
2. Dit voor 2017 incidenteel dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI);
3. Voor 2018 en verder dit structureel meenemen bij de meerjarenbegroting.
Besluit raad: De fractie van de Christenunie dient het volgende amendement in op het
voorstel:
1.Akkoord te gaan met een incidentele verhoging van de Subsidie ICARE JGZ voor 2017
met € 42.000,-, te dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI).
2.Over eventuele structurele verhoging te besluiten bij de begrotingsbehandeling 2018
en volgende jaren.
Dit amendement wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem conform het geamendeerde
voorstel besloten.

11.

Gewijzigde vaststelling beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en ZuidEs
Voorstel:
1. De ‘reactienota beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en
Zuid-Es’ met daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen
vaststellen;
2. De beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1730.BVZuidlaren WLKTZE-0301 met inachtneming van de in punt 1
genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de
ontwerpbeheersverordening vaststellen;
3. Geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

12.

Ontwerpbeheersverordening Eelde-Paterswolde “T”
Voorstel:
1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en
2 De ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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13. Initiatief particuliere begraafplaats op het landgoed Den Dollard in Oudemolen
Voorstel:
Ten behoeve van de aanleg van een particuliere begraafplaats met maximaal 7 graven met
bijbehorende werken en werkzaamheden in het bos van het landgoed Den Dollard, Linthorst
Homanweg 1 te Oudemolen, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792:
1. Met inachtneming van het voorbehoud genoemd onder 2, de coördinatieregeling van artikel 3.30,
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en
bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het
besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel 40 van de Wet lijkbezorging en eventueel
andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend.
2. Te bepalen, dat mocht uit de toets van het op te stellen inrichtingsplan als bedoeld onder IV
blijken, dat het initiatief niet of slechts in beperktere omvang haalbaar is – dit gelet op de
aangetroffen cultuurhistorische -, natuurlijke -, archeologische - en aardkundige waarden voordat de procedure als bedoeld onder 3 kan starten, terugkoppeling naar de gemeenteraad
moet plaatsvinden over het voortzetten van de procedure.
3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a.
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een
schriftelijke zienswijze
4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder
3 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in
combinatie met de omgevingsvergunning, het besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel
40 van de Wet lijkbezorging en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het
gemeentebestuur moeten worden verleend, “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
14. Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht van de stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo
Voorstel: De heer Ir.H. Popken herbenoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo tot en met september 2019
Besluit raad: Na gehouden schriftelijke stemming worden 22 stemmen uitgebracht. Een stem is
ongeldig. De heer Popken wordt is daarmee met 21 stemmen benoemd.
15. Investeringssubsidies banen tenniscomplexen Eelde-Paterswolde en Vries
Voorstel:
Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 136.208 als subsidie voor de
renovatie/ vervanging van:
- Canada Tenn tennisbanen 1, 2 en 3 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging De Marsch
en;
- Canada Tenn tennisbanen 1-2 en gravelbanen 3-4 en toebehoren eigendom van Tennisvereniging
AYR.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
16. Inspreken inwoners
Hiervan is gebruik gemaakt door Mw. Jelly van den Bosch, voorzitter Algemene
Huurdersvereniging WOON bij agendapunt 17. Dit heeft niet geleid tot toezeggingen van het
college
17. Ontwerp oplegnotitie Sociale volkshuisvesting Tynaarlo
Voorstel: Instemmen met de ontwerp Oplegnotitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo en deze
vrijgeven voor inspraak.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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18. Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt
Voorstel:
Ten behoeve van de aanleg van een OV-knooppunt met P+R- voorziening nabij de aansluiting
37 (Eelde/Glimmen) op de A28 en de aanleg van vernieuwde op- en afritten van de A28
(Haarlemmermeeraansluiting) nabij de Groningerstraat in De Punt, met bijbehorende werken en
werkzaamheden:
1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het
bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de
eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en eventueel andere benodigde
vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;
2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a.
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een
schriftelijke zienswijze;
3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld
onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het
bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde
verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de
eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden
verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen
Besluit: Het voorstel wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 26
september 2017.
19. Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020
Voorstel:
1.Kennisnemen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020;
2.Instemmen met:
a.een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD);
b.een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT);
c.een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval;
d.één aanslag per jaar;
e.inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen;
f.geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat;
g.geen medicijnafval in te zamelen bij de apothekers:
h.het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de
aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 te
dekken uit de afvalstoffenheffing;
i.In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de
benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en te
dekken uit de voorziening reiniging.
3.Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit: Het voorstel wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering 26
september 2017. Het college zegt de raad toe het raadsvoorstel aan te passen op het punt
van inzamelen van medicijnafval bij apothekers en het vaststellen van de kadernotitie door de
raad. Verder zal het college een brief aan de raad te sturen met nadere toelichting op het
voorgestelde nultarief voor GFT afval, het vervallen van de bladkorven, de inzameling van
asbest op de milieustraat, de wijze waarop omgegaan wordt met bedrijfsafval bij de
milieustraat en een mogelijke pilot verkoop lokaal geproduceerd voedsel.
20. Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.25 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26
september 2017

De voorzitter,

De griffier,
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