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Aan: 
de Gemeenteraad 
 

 
 
 

 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
  

    
  
        
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 12 juli 2011, 
aanvang 13.00 uur.  De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl  
Voor de agenda wordt u verwezen naar het onderstaande. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de voorzitter van de raad 
 

F.A. van Zuilen 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 juni 2011,vaststellen actielijst en 

vaststellen van vergaderrooster 2012 
 

4. Vragenrecht 
 In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. Een  
          lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor aanvang van de  
          vergadering bij de voorzitter. 

 
5. Spreekrecht 
 Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de wethouders,  
          de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren over voor die  
          agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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 BESPREKEN 
 
 
7. Procedure behandeling Voorjaarsbrief 2011 inclusief perspectievennota  

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure. 
          Besluit raad:    
 
8. Voorjaarsbrief 2011 

Gevraagd besluit:  
1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 april  
      2011; 
2. het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 474.034,- toevoegen aan de Algemene Reserve Grote  
      Investeringen; 
3. het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 251.265,- incidenteel afdekken door een onttrekking uit de  
      Algemene Reserve Grote Investeringen; 
4.   voor 2012 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota en in  
      de meerjarenraming. 

          Besluit raad:    
 
9. Perspectievennota 2011  

Gevraagd besluit: 
De perspectievennota 2011 vaststellen. 

          Besluit raad:    
 
10. Vervolgtraject planontwikkeling De Bronnen (overgekomen uit de raad van 21 juni jl.) 
          Gevraagd besluit:    
          Instemmen met het voorstel voor het vervolgtraject voor De Bronnen conform brief d.d. 20 mei 
          “Resultaten woononderzoek De Bronnen”en bijbehorende notitie.           
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
11. Ontwerpbegroting Intergemeentelijke Sociale Dienst  2012 “T”   
          Gevraagd besluit: Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de conceptbegroting    
          2012 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 
          Besluit raad:    
 
12. Start bestemmingsplanprocedure Groningerweg 86-88 te Eelderwolde 
          Gevraagd besluit:  De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerp- 
          bestemmingsplan “Groningerweg 86-88 te Eelderwolde” ter inzage te leggen ten behoeve van de  
          vaststelling. 
          Besluit raad:  
 
13. Bouwplaninitiatief voor het oprichten van 4 levensloopbestendige starterswoningen aan de Lindenstraat 

te Tynaarlo 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Medewerking verlenen aan dit initiatief en het nog op te stellen voorontwerp bestemmingsplan  
               vrijgeven voor inspraak, volgens de gemeentelijke inspraakverordening 
          2.  besluiten voor dit initiatief geen exploitatieplan vast te stellen, maar een anterieure overeenkomst aan   
               te gaan met de initiatiefnemer. 
               Besluit raad:  
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14. Voorbereidingskrediet Centrumplan Vries 
          Gevraagd besluit: . 

   1.  Een krediet beschikbaar stellen van €150.000,-- voor de kosten van 2011 t.b.v. het verder  
        onderzoeken van de haalbaarheid; 
   2.  dit krediet dekken uit incidenteel nieuw beleid 2012. 

          Besluit raad:  
 
15. Definitief Ontwerp MFA Yde- De Punt 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Kennisnemen van het Definitief Ontwerp (DO) MFA Yde – De Punt; 
          2.  het beschikbaar stellen van het benodigde krediet van € 3.296.228 voor de realisatie van  
               MFA Yde – De Punt. 
               * Dit bedrag is inclusief een reeds gevoteerd kredi et van € 553.367; 
               (raad 22 april 2008, agendapunt 11) Derhalve is nu € 2.742.861 benodigd)  

Besluit raad:  
 
16. Uitbreiding begraafplaats de Duinen te Eelde  
          Gevraagd besluit:  Een krediet beschikbaar stellen van € 496.490,16 voor de uitbreiding 
          van de begraafplaats De Duinen te Eelde.        
          Besluit raad:    
 
17. Haalbaarheidsonderzoek Aqualaren  
          Gevraagd besluit: De kosten van het haalbaarheidsonderzoek van maximaal € 50.000  
          dekken uit het budget incidenteel onvoorzien.   
          Besluit raad:    
 
18. Voorontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen te Zuidlaren”  

Gevraagd besluit:  
          1.   Het voorontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren”, conform de  
                gemeentelijke inspraakverordening, vrijgeven voor inspraak; 
          2.   voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen; 
          3.   burgemeester en wethouders opdragen de bestemmingsplanprocedure en het vooroverleg  

      met alle relevante partners te starten; 
4.   het inspraaktraject starten na augustus 2011. 

          Besluit raad:    
 
19. Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2011‘   
          Besluit raad:    
                
20. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 14 juni, 21 juni, 28 juni 2011; 
          Verzonden brieven: 

-   18 april 2011 aan de WMO- Adviesraad Gemeente Tynaarlo, betreft: raadsbesluit Aqualaren; 
-   10 mei 2011 aan mevrouw Dodebier te Zuidlaren, betreft: Gladheidbestrijding; 
-   8 juni 2011 aan de heer Otter, betreft: brieven Aqualaren 25 en 26 april; 
-   8 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Schuldhulpverlening 2011- 2012; 
-   8 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Tienelswolde;  
-   8 juni 2011 aan de heer Rona, betreft: Sanering van Wijk en Boerma i.r.t. de MFA; 
-   9 juni 2011 aan logopedische praktijk Eelde- Paterswolde, betreft: Bezuinigingen logopedie; 
-   10 juni 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Toezending stukken salarisstrook; 
-   14 juni 2011 aan bewoners Sissinge 5 te Zuidlaren, betreft: Overlast jongeren Brillenvijver Zuidlaren; 
-   20 juni 2011 aan bewoners Lubberstraat 2 te Wildervank, betreft: Brandgevaar houtwallen Zeegse; 
-   17 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Informatie m.b.t. de boerderij Groningerweg 76 te      

              Eelderwolde; 
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-   21 juni 2011 aan de leerlingen van OBS Ter Borch, betreft: Speelruimte in Ter Borch. 
-   23 juni 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vraag naar financiële gegevens mfa’s; 
-   24 juni 2011 aan de bewoners van Millystraat 3, 11 te Zuidlaren, betreft: Bed&Breakfast; 
 
Informatie college over (ter inzage):  

          -   Milieujaarverslag Tynaarlo 2010; 
          -   Jaarverslag 2010 Stichting Trias; 
          -   Agenda vergadering Meerschap Paterswolde 20 juni jl..    

Besluit raad:    
  
21. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 30 juni 2011). 

Besluit raad:  
 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
23. Sluiting 

           
 
 

“T” = tijdgebonden 
 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


