De gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De
vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!
Op 22 april zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•
•

•
•
•
•

•
•

•

De raad heeft het Integraal Accommodatiebeleidsplan Vries in concept vastgesteld en vrijgegeven
voor inspraak. Burgers en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun reactie op dit
conceptplan te geven voordat de gemeenteraad het later dit jaar in definitieve vorm vaststelt.
De raad heeft de visie Maatschappelijke Ondersteuning als onderdeel van de WMO vastgesteld.
Een amendement ingediend door de fractie van D66, werd alleen ondersteund door de fracties
van Leefbaar Tynaarlo en de PvdA, maar haalde het niet. In het amendement werd de raad
voorgesteld om het visiedocument aan te passen waarbij de belangrijkste voorzieningen zijn
geconcentreerd in de hoofdkernen en het voorzieningenniveau in de kleine kernen de
voortdurende aandacht heeft. De meerderheid van de raad vond het voldoende dat volstaan werd
dat de voorzieningen geconcentreerd zijn in de hoofdkernen.
De raad heeft een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor het perceel Schoolstraat 6 te Tynaarlo
om de bouw van een woning op dat perceel mogelijk te maken.
De raad heeft een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor het perceel Groningerweg 105 te
Eelderwolde om de bouw van een woning op dat perceel mogelijk te maken.
De raad heeft een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 553.367.- beschikbaar gesteld om de
bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Yde – de Punt mogelijk te maken. Deze
bouw komt voort uit het vastgestelde Integrale Accommodatieplan voor die kern.
De raad heeft kennis genomen van de resultaten van de Doe Mee onderzoek naar digitale
dienstverlening in de gemeente Tynaarlo en ingestemd met de conclusies en aanbevelingen die
daarin gedaan zijn. Het college heeft de raad toegezegd met deze aanbevelingen aan de slag te
gaan.
De raad heeft een discussie gevoerd over de brief die het college aan de raad heeft gezonden
met tekst en uitleg over de verlaging van de woningbouwopgave in de regio Groningen – Assen.
De raad heeft de beleidsnotitie “aan huis verbonden beroepen en bedrijven” vastgesteld. Door
middel van vaststelling van deze notitie worden onder voorwaarden mogelijkheden geboden voor
particulieren en bedrijven om aan huis beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten te ontwikkelen. De
raadsfracties van het CDA, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie ondersteunden dit
amendement waarbij de activiteiten zowel in het hoofdgebouw als in een vrijstaand bijgebouw
mogen worden verricht.
Ten slotte heeft de raad de notitie “trouwlocaties” vastgesteld en daarmee de huwelijkslocaties
waar aanstaande bruidsparen in het huwelijk willen treden over gelaten aan de bruidsparen zelf.
Bruidsparen kunnen dus zelf een locatie of pand kiezen waar ze willen trouwen. Ook kunnen ze
daarbij een ambtenaar van de burgerlijke stand meenemen die van buiten de gemeente Tynaarlo
komt. Op deze wijze kan op een nog persoonlijker wijze vorm worden gegeven bruidsparen om de
dag van hun leven op eigen wijze in te vullen.

Een woordelijk verslag, vindt u t.z.t. op www.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u
bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: mailto:j.l.de.jong@tynaarlo.nl.

