
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 12 mei 2020
Locatie: Digitale raadsvergadering
Aanvang: 20:00 uur

Aan de leden van de raad,

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad.
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl. 
_________________________________________________________________________________________

BESLUITBLOK

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 21 april 2020 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 14 en 21 april 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 april 2020 t/m 29 april 2020

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 april 2020)
8.   Vaststelling 'Facet bestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied'
      Voorstel:       
      De raad besluit om het 'Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied' , als     
      vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPfacetwindBuTy-0401, 
      ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.
 9.  Verklaring van geen bedenkingen herontwikkeling voormalig gemeentehuis Paterswolde
    Voorstel:
    1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen 
        Prinses Irenelaan 1a.
    2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de 
        realisatie van 19 appartementen voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg in 
        het voormalige gemeentehuis op de locatie Prinses Irenelaan 1a in Paterswolde.
10. Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe
      Voorstel:
      De raad besluit de Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe vast te stellen.
11. Financieel beleid: verordeningen en nota's op grond van artikel 212 en 213 Gemeentewet
      Voorstel:
      De raad besluit:
      1. De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
      2. Het Treasurystatuut 2012 in te trekken;
      3. De Controleverordening gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
      4. De verordening Auditcomite 2020 vast te stellen
      5. De Nota activeren waarderen en afschrijven gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
      6. De Nota reserves en voorzieningen gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen
12.  Aanpassen bestemmingsplan Schelfhorst
       Voorstel: 
       De raad besluit het bestemmingsplan 'Schelfhorst Natuurwonen' gewijzigd vast te stellen    
       overeenkomstig het tekstvoorstel in bijlage 2.

https://raad.tynaarlo.nl/


13. Herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester
      Voorstel:
      De raad besluit:

1. een vertrouwenscommissie op basis van artikel 84 van de Gemeentewet in te stellen voor 
de herbenoeming van en de klankbordgesprekken met de burgemeester van gemeente 
Tynaarlo;

2. te benoemen tot leden van deze vertrouwenscommissie:
- Dhr. C.H. Kloos
- Dhr. G. Pieters
- Dhr. W.K.N. van der Meij
- Mw. E. Kardol
- Dhr. F. Haisma
- Dhr. P. van Es
- Dhr. T.A.H. Dijkstra
- Dhr. H. van den Born;

       3. vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming en 
           klankbordgesprekken burgemeester Tynaarlo 2020
14. Procesvoorstel aanbesteding accountantsdiensten, rol van de auditcommissie in de bijzondere   

      Corona situatie
      Voorstel:
      De raad besluit:

1. Dat het auditcomité eenmalig de volledige aanbestedingsprocedure accountant begeleidt 
tot en met de gunning in juni/juli 2020.

2. Dat het auditcomité de gunning verleent onder voorwaarde van bekrachtiging door de 
gemeenteraad na de zomer van 2020.

       3.   Dat de gemeenteraad de keuze van het auditcomité bekrachtigt met de formele aanwijzing  

             van de accountant na de zomer van 2020.
15. Jaarstukken Regio Groningen - Assen 2020
       Voorstel:
       1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Groningen - Assen en geen   
           zienswijzen in te dienen; 
       2. De RGA van het raadsbesluit in kennis te stellen.
16.  Ontwerpbestemmingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen
       Voorstel:
       De raad besluit om het ontwerpbestemmingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen vrij te  
       geven voor de terinzagelegging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van   
       zienswijzen.

________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

   17.  Inspreken inwoners*
   *betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 10, 11,12, 15, 16 en 18

   18.   Bespreken brief college over Corona (op verzoek van de fractie GroenLinks)
           Bespreking onder voorbehoud van beantwoording schriftelijke vragen
   19.   Motie vreemd aan de agenda - gemeentelijk steunpakket voor ondernemers, maatschappelijke &    
           culturele instellingen en inwoners in verband met de corona crisis
   20.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad



drs. M.J.F.J. Thijsen


