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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 januari 2019, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), N. Hofstra (VVD), G. 
Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), S. 
Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot 
(CDA), H. Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) 
en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: E.B.A. Hageman (VVD) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : P. Koekoek 

 
BESLUITBLOK 
 
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 

Agendapunt 12 wordt op verzoek van dhr. Van den Born van de agenda gehaald vanwege ontwikkelingen 
die het onmogelijk maken om dit punt op dit moment in de raad te behandelen. Dhr. Vellinga stelt voor 
agendapunt 15 van de agenda te halen aangezien niet duidelijk is waar dit over gaat en andere partijen zich 
er dus niet op hebben kunnen voorbereiden. De raad stemt in met het afvoeren van punt 12. De agenda 
wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 11 december 2018 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijst 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en er wordt kennisgenomen van de motie- en 
toezeggingenlijst.  

 
4. Vragenrecht 

Dhr. Dijkstra en dhr. Van Es maken gebruik van het vragenrecht. 
Dhr. Dijkstra stelt vragen naar aanleiding van de gemeentelijke berichtgeving over de rechtszaak over de 
tijdelijke Albert Heijn in Zuidlaren.  
Dhr. Van Es stelt vragen over het kruispunt Hoofdweg/Kosterijweg in Eelde, over Zuidlaarderhout en over 
uitvallende verlichting langs de Hoofdweg/Hooiweg in Eelde. 

 
5. Mededelingen college 

Er zijn geen mededelingen 
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 4 december 2018, 11 december 2018, 18 
december 2018 en 8 januari 2019. 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 november 2018 tot 9 januari 2019. 
Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de informatie. 
De brief ‘Eindevaluatie Tynaarlo Culturele gemeente 2017-2018’ van het college van 4 december 2018 
wordt op verzoek van mw. Lubbers geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
De antwoordbrief ‘Looproutes in het centrum van Eelde’ van het college van 8 januari aan het CDA wordt 
op verzoek van dhr. Van Es geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
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7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 januari 2019) 
Besluit raad: De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld. 

 
8. Verlengen looptijd Gemeentelijk Rioleringsplan 

Voorstel: Instemmen met het verlengen van de looptijd van het Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 
(GRP) tot en met 31 december 2020. 
Besluit raad:  
Dhr. Dijkstra legt een stemverklaring af. De antwoorden op zijn vragen over wateroverlast hebben de PvdA 
het vertrouwen gegeven dat het college doet wat het kan om deze overlast tegen te gaan, de PvdA zal dan 
ook instemmen met het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Controleprotocol 2018 

Voorstel:  
1. Het controleprotocol 2018 vaststellen; 
2. Het normenkader voor 2018 vaststellen. 
3. Instemmen met de kosten voor de accountantscontrole 2018 die ten laste komen van de Algemene 

Reserve (ARGI) 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde 

Voorstel: 
1. De bebouwde komgrens aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde verplaatsen conform bijgaand concept-

verkeersbesluit; 
2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaren. 
Besluit raad: 
Mw. Kardol legt een stemverklaring af. Met de toezegging van het college dat aan het verkeer duidelijk 
aangegeven gaat worden dat er een school in de buurt zit kan D66 instemmen met het voorstel. Het 
voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
BESPREEKBLOK 
 
11. Inspreken inwoners 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 
 
12. Vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 

Voorstel:  
      1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota zienswijze, bestemmingsplan Recreatieterrein buiten  
          Midlaren, d.d 12-12-2018; 
      2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren, als vervat in de bestandenset met de  
          planidentificatie NL.IMRO.1730BPcampingBuiten-0401 gewijzigd vaststellen. 

Besluit raad:  
Dit punt is van de agenda afgevoerd. 

 
13. Vaststellen startdocument en participatieplan omgevingsvisie 

Voorstel:  
      1. Het startdocument Omgevingsvisie vaststellen; 
      2. Het participatieplan Omgevingsvisie vaststellen. 

Besluit raad:  
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat Right to Challenge wordt opgenomen in het participatieplan als één 
van de methoden om de uitvoering handen en voeten te geven. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
14. Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces 

Voorstel:  
1 Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;  
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2 Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’; 
3 De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces; 

      4 Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste  
        deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de  
        centrumontwikkeling in Zuidlaren; 
      5 Het voorlopig voorbereidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa; 
      6 Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

Besluit raad:  
De burgemeester zegt toe dat de technische informatie die aan GroenLinks is verstrekt ten aanzien van de 
verkeersmetingen zal worden gedeeld met de hele raad.  
Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 

 
15. Brief college beantwoording aanvullende raadsvragen Zongemak (op verzoek van de fractie VVD) 

Behandeling raad:  
Dhr. Pieters stelt een aantal vragen over de beantwoording van vragen van de VVD over de gemeentelijke 
communicatie over Zongemak. Wethouder Gopal geeft toe dat de communicatie rond Zongemak op punten 
niet goed was en dat dit voor haar aanleiding geeft om kritischer naar de communicatie en het taalgebruik 
te kijken. Verder geeft wethouder Gopal aan dat de verschillende initiatiefnemers van Zongemak (o.a. 
gemeente en provincie) het project gaan evalueren. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:02 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 februari 2019 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


