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Vergadering college van burgemeester en wethouders Tynaarlo 

 
Concept-verslag 

 
Vergadering 4 september 2018 

  

 
Aanwezig: dhr. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 
 mevr. O. Gopal, dhr. J.E. de Graaf, dhr. R.A. Kraaijenbrink,  

dhr. J.H. Lammers, dhr. P. Vemer, wethouders 
 dhr. J.Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
Vaststelling besluitenlijst van 28 augustus 2018 
B&W: conform vastgesteld 

 

 
B&W-voorstellen 
 
A Voorjaarsrapportage 2018 en financiële stukken RUD 
 510192 
 Voorstel:  

1. In te stemmen met de rapportage en de begeleidende brief; 
2. Kennis te nemen van de financiële stukken; 
3. In te stemmen met de conceptbrief aan de Raad; 
4. Bijgevoegde stukken ter informatie door te sturen naar de Raad. 

  Besluit B&W: Conform voorstel 
 
B Project Koers en Kansen voor het tegengaan van recidive bij gedetineerden 

    515239 
 Voorstel: Instemmen met de deelname aan het Project Koers en Kansen voor het tegengaan van 

recidive. 
  Besluit B&W: Conform voorstel 
 
C Aanwijsbesluit (assistent) markmeester(s) 518542 
 518542 
 Voorstel:  

1. De heer J.J. Mellema aan te wijzen als marktmeester; 
2. De heren G.J. Timmer, R. van Loon, W. Biziuk en mevrouw C.I.A. Hoeben en mevrouw G.H. de 

Boer aan te wijzen als assistent marktmeester; 
3. De heren J.J. Mellema, G.J. Timmer, R. van Loon, W. Biziuk en mevrouw C.I.A. Hoeben en 

mevrouw G.H. de Boer aan te wijzen als toezichthouder op de markten. 
  Besluit B&W: Conform voorstel 

 
D Ontwerp omgevingsvergunning drijvend zonnepark zandwinning ter inzage 
 515904 
 Voorstel:   

1. Planologische medewerking te verlenen aan de realisatie van een drijvend zonnepark op de 
zandwinplas in Tynaarlo en hiervoor de ruimtelijke procedure (ex artikel  2.12, lid 1, sub a, 
onder 3 Wabo) te starten en de gemeenteraad conform afspraak hierover te informeren; 
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2. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen agendering voor de 
raadsvergadering wordt gevraagd de manager van het team Publiekszaken en Veiligheid te 
mandateren om de omgevingsvergunning te verlenen. 

 Besluit B&W: Conform voorstel 
 
E. Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid WMO 2015 en Jeugdwet 
 512610 
 Voorstel:  

1. Akkoord te gaan met het bijgevoegd aanwijzingsbesluit op grond van de WMO 2015 en 
Jeugdwet; 

2. Het aanwijzingsbesluit ter tekening leggen.  
 Besluit B&W: Conform voorstel 
 
 
F. Invoering dienstverlening bezorgen reisdocumenten 
 447316 
 Voorstel:  

1. In te stemmen met het invoeren van de mogelijkheid tot het bezorgen van reisdocumenten per 
1-1-2019; 

2. In te stemmen om deze dienst aan te bieden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 
22.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur; 

3. In te stemmen om voor het bezorgen van reisdocumenten een legestarief te hanteren van  
€ 9,95. 

  Besluit B&W: Conform voorstel  
 
G. Ontwikkeling Veiligheidshuis Drenthe  
 510308 
 Voorstel:  

1. Kennisnemen van de notitie Doorontwikkeling Veiligheidshuis Drenthe; 
2. Instemmen met de in deze notitie benoemde verbetervoorstellen voor de ontwikkeling van het 

Veiligheidshuis Drenthe, te weten: 
- Het versterken van de zorgpijler binnen het Veiligheidshuis op alle niveaus; 
- Het wijzigen van de naam Veiligheidshuis Drenthe naar Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe; 
- Het vergroten van de formatie van de informatiemakelaars van 0,77 fte naar 2,5 fte en de 

formatie procesregisseurs van 2 naar 4 fte; 
- Het beter positioneren van de gemeenten en partners in de planning en verantwoordings-

cyclus; 
3. Instemmen met het verhogen van de bijdrage aan het Veiligheidshuis Drenthe met € 13.617,- 

en deze verhoging structureel op te nemen in de begroting vanaf 2019. 
Besluit B&W: Conform voorstel 

 

 
Uitgaande brieven (zonder B&W voorstel) 

- Brief aan CDA, betreft Operatie Steenbreek 
Besluit B&W: Conform  
 

Raadsagenda en -stukken 
-  Uitnodiging informatieavond 4 september: onderwerp RUD Drenthe  
-  Agenda raadsvergadering 11 september 2018 

 
Uitnodigingen 

- De gasfabriek Deventer, themadag werk verandert, kansen voor iedereen, 20-09-2018;  
- Provincie Drenthe, save the date regionale energiestrategie Drenthe, 01-10-2018; 
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- RUD Drenthe, uitnodiging voor Noordelijke Netwerkdag Bodem, 04-10-2018; 
- Natuur en Milieufederatie Drenthe, save the date nacht van de nacht, 27-10-2018; 
- Congres Limburg positief gezond, 02-11-2018; 
- Museum Thijnhof Coevoerden, opening van tentoonstelling, 09-01-2019. 

 
 
Stukken van gemeenschappelijke regelingen/ verbonden partijen 

Geen stukken. 
 

 
Stukken voor kennisgeving aan te nemen 
- Woonborg, jaarverslag 2017; 
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wijziging per 1 juli 2018, 1 juli 2019 en 1 

januari 2020 van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging 
bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden. 

- Activiteitenschema college van 6 september t/m 16 september 2018 
Besluit B&W: Neemt hier kennis van 
 
 

 
Dit verslag is in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 september 2018 
wel/niet gewijzigd vastgesteld. (Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden vermeld in het verslag van 
de volgende vergadering) 
 
 
 
De gemeentesecretaris, 


