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Aan: 
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Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
  

    
  
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op 13 september 2011, aanvang 
20.00 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 openbare raadsvergadering van 12 juli 2011 en vaststellen 

actielijst  
 

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. Concept Welstandsnota 2011 (overgekomen uit de raad van 21 juni jl.) 
          Gevraagd besluit:   

Concept welstandsnota 2011 vrijgeven voor inspraak. 
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
8. Controleprotocol Jaarrekening 2011 
          Gevraagd besluit: Het controleprotocol jaarrekening 2011 vaststellen. 
          Besluit raad: 
 
9. Verlening ontslag op eigen verzoek, de heer Van der Tuuk, plaatsvervangend Ombudsman Tynaarlo 

Gevraagd besluit: De heer Van der Tuuk op eigen verzoek ontslag verlenen per 20 april 2011.  
Besluit raad: 

 
10. Voorontwerp- bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’ 
          Gevraagd besluit:   
          1.       Instemmen met inspraaknotitie voorontwerp- bestemmingsplan “Tienelsweg 33b in Zuidlaren”; 
          2.       het ontwerp- bestemmingsplan “Tienelsweg 33b in Zuidlaren” ter inzage leggen t.b.v. de vaststelling. 
         Besluit raad:   
 
11. Ontwerpbestemmingsplan "Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries"  

Gevraagd besluit: 
1.   Instemmen met de Nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan  
      appartementencomplex Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries; 
2.   het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries” vaststellen  
      en ter inzage leggen. 
Besluit raad:  

 
12. Ontwerpbestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Instemmen met de Nota beantwoording inspraakreacties AOC Terra Eelde”; 
          2.   instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde”; 
          3.   burgemeester en wethouders opdragen de bestemmingsplanprocedure te starten. 
          Besluit raad:  

 
13. Bekostigingsbesluiten aanleg riolering buitengebied 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de bekostigingsbesluiten riolering buitengebied, clusters 2 en 14. 
          Besluit raad:  
 
14. Voorwaarde bij afkoopsom VV Actief 
          Gevraagd besluit: De gestelde voorwaarde “om de totale afkoopsom Actief, zijnde € 273.445,- 
          intact te laten ten behoeve van het structurele veldonderhoud” te laten vervallen. 
          Besluit raad:  
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15. Verplaatsing agrarisch bedrijf Siegers en ruimte voor ruimteregeling 
          Gevraagd besluit:  
          1.    Medewerking verlenen aan de verplaatsing van het agrarisch bedrijf van de familie Siegers aan de  

       Norgerweg nabij 202 te Donderen; 
2.    onder voorwaarden medewerking verlenen aan de Ruimte voor Ruimte Regeling voor de realisatie 
       van een  woning op het perceel aan de Noordeinde te Donderen; 
3.    voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen. 
Besluit raad:  

                        
16. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
post ‘Onvoorzien 2011’.   

          Besluit raad:                                 
  
17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augustus,16 augustus, 2011; 
          (Verzonden) brieven: 
          -   1 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Collegeprogramma; 
          -   4 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Klanttevredenheid cliënten WMO 2010 individuele  
              voorzieningen;   
          -   7 juli 2011 aan de heer J. Otter, betreft: E-mails van 26 en 27 mei, brief van 30 mei 2011; 
          -   7 juli 2011 aan de heer H. Raat en mevrouw L. Lennarts, betreft: Zuidoevers; 
          -   7 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft:subsidie voor het jeugdvoetbalkamp op het  
              SVT terrein in Tynaarlo;     
          -   13 juli 2011 aan Werkende Moeders t.a.v. mevrouw Winsemius, betreft: Brief m.b.t. kwaliteit  
              kinderopvang; 
          -   13 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Tussentijds informeren peuterspeelzaalwerk/  
              kinderopvang/ peuteropvang; 
              14 juli 2011 aan de fractie van de VVD, betreft: Herontwikkelmogelijkheden vrijkomende locaties in  
              relatie tot centrumplanontwikkeling Vries;             
          -   15 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Begrenzing Koningsas; 
          -   15 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Uitleg m² recreatiewoningen i.r.t.  
              plan ‘de Molenkamp’; 
          -   15 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Massale bomenkap de Groeve; 
          -   19 juli 2011 aan de fractie van de VVD, betreft: Ruimte voor Ruimte; 
          -   19 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Aanvullende vragen; 
          -   21 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Afronding vervreemding aandelen Essent; 
          -   21 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: (tijdelijke) Huisvesting AH supermarkt in voorste  
              hallen PBH complex; 
          -   4 augustus 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Zuidoevers, vragen en aanbevelingen; 
          -   10 augustus 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Reactie op uw brief; 
          -   25 augustus 20011 aam de gemeenteraad, betreft: Voortgang beleidskader harmonisatie  
              peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 
          Informatie uit het college: 
          -   Evenementenkalender (Januari - december 2011). 
          Besluit raad:    
 
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 augustus 2011). 

Besluit raad:  
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19. Gemeenschappelijke Regelingen 
-     Recreatieschap Drenthe 
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de ter inzage liggende stukken. 
(verslag AB vergadering 11 mei 2011 Recreatieschap Drenthe)  
Besluit raad:  
 

20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
21. Sluiting 

           
 
 

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


