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Aan: 
de Gemeenteraad 
 

 
G E W I J Z I G D E   A G E N D A  
 

 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
  

    
  
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op 26 april 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 12 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. Ontwerpbestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse 

Gevraagd besluit: 
1. Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse 
2. het ontwerpbestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse vaststellen en ter inzage leggen. 

          Besluit raad:  
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
8. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen herbouw van een woning perceel Groningerstraat 29 Vries           
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven betreffende het opnieuw oprichten van  

een woning op het perceel Groningerstraat 29 te Vries 
Besluit raad:  
 

9. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het vestigen van een boekbinderij op het perceel 
Noordenveldweg 104 Donderen 

          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af geven voor het vestigen van een  
          boekbinderij in de bestaande bebouwing op het perceel Noordenveldweg 104 Donderen. 
          Besluit raad:      
 
10. Nieuw voorbereidingsbesluit voor de percelen Hoofdweg 63, 65/ 65a, 69/ 69a, 73, 75, 77, 79/ 81 en 85 te 

Eelde “T”                                               
          Gevraagd besluit :  

1. Verklaren dat voor de percelen Hoofdweg 63, 65/ 65a, 69/ 69a, 73, 75, 77, 79/ 81 en 85 te Eelde een   
bestemmingsplan wordt voorbereid; 

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 27 mei 2011.                                             
          Besluit raad:                                 
               
11. Verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit omgevingsvergunning krachtens WABO en Wro                                              
          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 punt 1, de bevoegdheid tot het  
      vaststellen of niet vaststellen van een exploitatieplan 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. 

          Besluit raad:          
 
12. Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe (stukken zijn nagezonden) “T”                                               
          Gevraagd besluit: Instemmen met het indienen van de zienswijzen dan wel bedenkingen.  
          Besluit raad:  
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13. Overname aangebouwde ruimten aan sporthal De Kamp te Vries; 
Gevraagd besluit:  

          Instemmen met: 
a.   de overname van aangebouwde bedrijfsruimten ingericht als fitnessruimte, aerobiczaal, 

fysiotherapieruimten en sporthalkantine gesitueerd binnen de gemeentelijke sporthal De Kamp te 
Vries; 

b.   de vastgestelde overname- en huursommen; 
c.  de beschikbaarstelling van een krediet daarvoor van € 309.500,- en de begroting daarvoor te wijzigen; 
d.   de vaststelling van de Wijzigingsverordening van de “Tarievenverordening gemeentelijke 

sportaccommodaties”. 
Besluit raad:    
 

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

14a.   Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren (betreft stemming amendement/voorstel vergadering  
          19 april 2011) 
          Gevraagd besluit: 
          1. Vaststellen van de zienswijzennotitie; 
          2. vaststellen van het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren. 
          Besluit raad: 

 
15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 5 april, 12 april 2011; 
          Verzonden brieven: 
          -   15 maart 2011 aan de fractie van D66, betreft: Onderwijsmonitor 2010; 
          -   15 maart 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Bijeenkomsten Zeegse; 
          -   24 maart 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken aanpak sanering Van Wijk en Boerma 
               in Tynaarlo; 
          -   31 maart 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Verschillende vragen; 
          -   4 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Centrumplan van tafel; 
          -   4 april 2011 aan de heer J. Otter te Zuidlaarderveen, betreft: Ontvangstbevestiging klachtbrieven  
              Aqualaren en doorzending mail van 3 april 2011 aan de raad; 
          -   7 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Antwoord op eerder schrijven  
              (11/2478, d.d. 18 maart 2011)- ontwikkelingen grens Haren en Tynaarlo; 

-   8 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: uitbreiding eerdere antwoordbrief aan de heer  
    J. Otter m.b.t. Aqualaren; 

          -   8 april 2011 aan de fractie van het CDA, betreft: Krimpgemeente; 
          -   8 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: “De toekomst verzilveren in het dorp Tynaarlo”; 
          -   10 april 2011aan v. v. VAKO, betreft: Zienswijze VAKO over plannen Leefbaar Tynaarlo betreffende de   
              MFA Vries; 
          -   12 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Start inspraakprocedure voorontwerp bestemmingsplan     
               Groningerweg 86- 88; 
          -   13 april 2011 aan Wmo- Adviesraad; mw. W. H. J. van Luijk, betreft Voor Ontwerp  
              MFA Yde – De Punt; 
          -   13 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Asbestvervuiling in de Groeve; 
          Informatie uit het college: 
          -   Gewijzigde voorontwerp MFA Yde- De Punt; 
         Besluit raad:    
 
16. Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo (ter inzage) 

-   Jaarverslag Rekenkamercommissie Tynaarlo 2010. 
Besluit raad:  
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17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 april 2011). 

Besluit raad:  
 
18. Gemeenschappelijke Regelingen 

-   Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde. 
          Besluit raad:  
 
19. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
20. Sluiting 

           
 
 

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


