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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 8 november 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 25 oktober 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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AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
 
7. Voorontwerp- bestemmingsplan Tynaarlo kern  
          Gevraagd besluit:  
          1.   Instemmen met de inspraaknotitie voorontwerp- bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’. 
          2.   Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’ ter inzage leggen voor de vaststelling. 
          Besluit raad:                            
 
8. Aanleg rotonde Donderen c.a.  

Gevraagd besluit:  
          1.   Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit  
                Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een omgevingsvergunning 
                te verlenen voor het project Aanleg rotonde Donderen c.a.. 
          2.   Het voor het project geoormerkte budget Incidenteel Beleid 2011 ad € 145.000,- overhevelen  
                naar 2012.       

    Besluit raad: 
 

9. Ontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren”  
Gevraagd besluit:  

          1.   Instemmen met de Nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan  
                herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren. 
          2.   Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen  Zuidlaren” en 
                deze in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) ter inzage 
                leggen. 

 
10.  Intrekking algemene verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit omgevingsvergunningen, 

 onder voorwaarden, krachtens respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet   
 ruimtelijke ordening 

    Gevraagd besluit:  
     1.   De ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand vragen binnen een jaar te komen met een voorstel  
           voor welke zaken een verklaring van geen bedenkingen resp. een delegatiebesluit wenselijk en   
           praktisch is. 
     2.   intrekken het raadsbesluit d.d. 24 mei 2011, nr. 7A, waarbij 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 – zijn aangewezen als categorie van gevallen waarvoor een  
           verklaring van geen bedenkingen niet is vereist; 
     3.   intrekken het raadsbesluit van 24 mei 2011, nr. 7B, waarbij de bevoegdheid als bedoeld in artikel  
           6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.  
           Dit voor zover het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste  
           lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het geldende  
           bestemmingsplan wordt afgeweken. 
     4.   Bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 8 november 2011.De jaarrekening 2010 van de Stichting  
           openbaar onderwijs Baasis goedkeuren.  

             Besluit raad: 
      
11.  Begrotingsaanpassing Centrum Jeugd & Gezin  
           Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de begrotingsaanpassing van het CJG Tynaarlo met € 32.000 ten   
           behoeve van het versterken van de regiefunctie CJG. En het restant van de decentralisatie uitkering voor  
           de komende drie jaar beschikbaar houden voor het beleidsterrein CJG.  
           Besluit raad:                 
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12. Werkgeverscommissie griffier 

Gevraagd besluit:  
          1.   De “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo” vaststellen. 
          2.   aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit  
                de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde rechtspositionele 
                voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de  
                bevoegdheden zoals genoemd in artikel 107,107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e eerste lid  
                Gemeentewet; 
          3.   3 raadsleden benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgevercommissie, voor de duur  
                van de zittingsperiode van de raad. 

 Besluit raad: 
 

13. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2011’ 

Besluit raad 
                     
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 
          11 oktober, 17 oktober,          2011 
          (Verzonden) brieven: 
          -     14 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft vervolg ontwikkelingen centrum Zuidlaren; 
          -     14 oktober 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo betreft verzoek om informatie 
                 (Sportbeleidsplan, natuurbad Tynaarlo, stand van zaken MFA en voetbalvelden Van Wijk en      
                 Boerma);  
          -     20 oktober 2011 aan de fractie van D66, betreft schriftelijke vragen sluis Waterwijk Ter Borch; 
          -     21 oktober 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft verschillende vragen; 
          -     24 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft beantwoording aangehouden motie VVD raad van 12 
                juli jl.; 
          -     24 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft Kranenburg Zuid; 
          -     25 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft rapportage grotere projecten.        
          Informatie uit het college:          
          -   Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; 
          -   Jaarstukken 2011 Regio Groningen- Assen. 
          Besluit raad:    
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 oktober 2011). 

Besluit raad:  
 

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

           
 
 

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


