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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 24 mei 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 besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering van 19 april 2011 en van 26 april 

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. Verklaring van geen bedenkingen en  delegatiebesluit omgevingsvergunning krachtens WABO en wro 

(Overgekomen uit de raad van 26 april jl., stukken reeds in uw bezit) 
          Gevraagd besluit:   
          1.  Alle projecten - voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in  
              artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – aanwijzen  
               als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet  is vereist. 
          2.  Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld onder 1 de bevoegdheid als bedoeld 
               in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, delegeren aan burgemeester en  
               wethouders. 
          3.  Het raadsbesluit van 11 november 2008 waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad als  
               bedoeld in de artikelen 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening    
                werd gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, intrekken;  
          4.  Instemmen met de handelswijze zoals het college die bij brief van 12 mei 2011, (onderwerp:  
               Inspraak bij bestemmingsplannen) verwoordt. 
          Besluit raad:     
    
8. Onderzoek Rekenkamercommissie Tynaarlo (“zicht op succes”; onderzoek re-integratiebeleid) 
          Gevraagd besluit:  Kennis nemen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie  
          Tynaarlo (“zicht op succes”; onderzoek naar het re-integratiebeleid) en daarover desgewenst de  
          discussie voeren. 
          Besluit raad: 
 
9. Bestuurakkoord 2011-2015 Rijk- VNG “T”   
          (aanvullende stukken vanuit college worden 17 mei aangeleverd) 
          Gevraagd besluit: Desgewenst de discussie voeren over het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. 
          Besluit raad:  
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
10. Conceptbegroting GGD 2012 en jaarrekening GGD 2010 “T”  
          Gevraagd besluit: 
          1. Instemmen met de jaarrekening 2010. 
          2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen. 
          3. Akkoord gaan met de voorliggende concept beleidsbegroting 2012-2015 en dit de GGD  
              meedelen. 

Besluit raad:  
 

11. Conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde “T”  
          Gevraagd besluit:  Ter reactie voor te leggen aan de raad en eventuele wensen en opmerkingen 
          kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde.  

Besluit raad:  
 

12. Beleidsbegroting 2012 Alescon “T”  
          Gevraagd besluit: 
           -  Instemmen met de Beleidsbegroting 2012 Alescon. 
           -  Geen zienswijze indienen op de beleidsbegroting 2012  Alescon. 

Besluit raad:  
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13. Gedeeltelijke onttrekking wegen aan openbaar verkeer  
          Gevraagd besluit :  
          1. Een gedeelte van (a) de Eekhoornstraat te Donderen en een gedeelte van (b)de  
              Bunnerzandweg te Donderen en Yde en (c) een gedeelte van de zandweg met fietspad ten  
              westen van de luchthaven Groningen Airport Eelde, aan het openbaar verkeer ontrekken,  
              zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte  
              tekening.    
 
          2. Bepalen dat dit besluit in werking treedt op een door burgemeester en wethouders nader te  
              bepalen tijdstip, welk tijdstip wordt gerelateerd aan het onherroepelijk worden van (a) het  
              bestemmingsplan Groningen Airport Eelde baanverlenging (vastgesteld op 2 november 2010) en 
              (b) de Aanwijsbesluiten van het Rijk als bedoeld in de artikelen 24, 26 en 27 van de  
              Luchtvaartwet in samenhang met artikel 37 van de Wet op de ruimtelijke ordening (oud), zoals  
              deze laatstelijk in bezwaar zijn gehandhaafd op 19 februari 2010. 
 
          3. Verklaren, dat het besluit wordt genomen ter ontwikkeling en verwezenlijking van een  
              aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6 van de  
              Crisis- en herstelwet 
          Besluit raad:                                 
  
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 3 mei 2011;10 mei 2011; 
          Verzonden brieven: 
          -   7 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Digitale salarisstrook; 
          -   12 april 2011 aan Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, betreft: Zienswijze/ standpunten m.b.t.   
               ontwikkeling MFA Vries en locatiekeuze; 
          -   13 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Asbestvervuiling in de Groeve; 
          -   13 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft, Afschrift brief fractie Leefbaar Tynaarlo; 
          -   15 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen mestbassin Breeflo te Zeegse; 
          -   21 april 2011 aan omwonenden sportveld Zuid- Es, betreft: Reactie college overlast sportvelden  
              Zuid- Es te Zuidlaren; 
          -   21 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Beleidsplan Wet Investeren in Jongeren 2011; 
          -   27 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Btw- compensatiefonds; 
          -   28 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: speelmogelijkheden voor jeugd in Lottinge; 
          -   29 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Ontwerpbestemmingsplan  
              ‘De Molenkamp‘ Zeegse; 
          -   2 mei 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Verzoek tot handhaving/ bestuursdwang  
              i.v.m. illegale kap; 
          -   2 mei 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Woonschepenlocatie Waterschapsloods; 
          -   3 mei 2011 aan de heer Disch te Eexterveen, betreft: Geluidsproblematiek Luchthaven Eelde; 
          -   4 mei 2011 aan stichting recreatiebaden, betreft: Raadsbesluit Aqualaren; 
          -   4 mei 2011 aan de heer J. Otter te Zuidlaarderveen, betreft: Raadsbesluit Aqualaren. 
          Informatie uit het college: 
          -   Gemeentelijk Jaarverslag toezicht kinderopvang 2010; 
          -   Eindverslagen van de projecten Kunstkids Vries en Kunstkids Borchkwartier. 
          Besluit raad:    
 
15. Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het Onderzoeksprogramma 2011 van de RKT. 
Besluit raad:  
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16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 mei 2011). 

Besluit raad:  
 

17. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
18. Sluiting 

           
 
 

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


