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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 17 april  2012, aanvang 
20.15 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.  
Voorafgaande aan de vergadering vindt de introductie van de nieuwe website plaats.  
 
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 3 april 2012 en vaststellen 

actielijst (worden nagezonden) 
 

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. Vaststelling Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo  
          Gevraagd besluit :  

     1.   Nota van Uitgangspunten inclusief toetsingskaart vaststellen, met in achtneming van de voorgestelde  
           aanpassingen in de zienswijzennotitie. 
     2.   De gevolgde procedure m.b.t. de Nota van Uitgangspunten (toetsingskaart) en Functiekaart  
           beschouwen als inspraak in het kader van de Inspraakverordening. Overgaan tot opstellen van  
           ontwerp-bestemmingsplan. 
     3.   Afzien van het opstellen van een exploitatieplan bij het bestemmingsplan Buitengebied. 

          Besluit raad:   
 
8. Verandering bestuurlijke inrichting Stichting openbaar Onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit : Instemmen met de wijziging van de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs  
          Baasis.  
          Besluit raad:   
 
9. Vaststelling bestemmingsplan Groningerweg 76 te Eelderwolde 

Gevraagd besluit:   
1.   Het bestemmingsplan "Woning Groningerweg 76 te Eelderwolde“ bestaande uit de geometrisch  
      bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL.IMRO.1730.BPGroningerwg76-0401 met  
      de bijbehorende bestanden digitaal ongewijzigd vaststellen. 
2.   De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Woning  
      Groningerweg 76 te Eelderwolde” ongewijzigd vaststellen.  
3.   Geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
 
10. Ontwerpbestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo  
          Gevraagd besluit :  
          1.  Het ontwerpbestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo vaststellen en dit bestemmingsplan gedurende   
               zes weken ter inzage leggen. 
          2.  Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen    
          Besluit raad:   
 
11. Vervanging lampen en lichtmasten van de openbare verlichting  
          Gevraagd besluit : 
          De raad voorstellen een krediet ad. € 250.000,- te voteren voor de vervanging van verouderde  
          TL  achtige lampen (en armaturen) en verouderde lichtmasten van de openbare verlichting/  
          Gemeentewerken   
          Besluit raad:   
 
12. Decentralisaties in het sociale domein  
          Gevraagd besluit : 
          1.  Instemmen met het visiedocument:’Iedereen heeft talent’  
          2.  Krediet van € 192.140,- beschikbaar stellen voor het project Decentralisaties   
          Besluit raad:   
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13. Drentse pilot transitie jeugdzorg “T”  
          Gevraagd besluit : 
          1.  Instemmen met het visiestuk van de Drentse pilot jeugd ”Als jeugd en toekomst tellen” .  
          2.  Instemmen met het transformatieplan Drentse Jeugdzorg 2012- 2016.   
          Besluit raad:   
 
14. Treffen schikking in de planschadezaak Tolner/ Gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit : 
          1.  Instemmen met het aangeboden schikkingsvoorstel in de planschadezaak U.Tolner / Gemeente  
               Tynaarlo, door een vergoeding van € 10.000,- bovenop de door de rechtbank Assen toegekende,  
               reeds betaalde, planschadevergoeding uit te betalen aan de heer Tolner en intrekking van het in deze  
               planschadezaak ingestelde hoger beroepschrift bij de Raad van State. 
          2.  De uit te betalen vergoeding van € 10.000,- ten laste brengen van de kostenplaats  
               planschadevergoeding 2012. 
          Besluit raad:   
 
15. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2012’. 

Besluit raad 
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 27 maart, 3 april 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   13 maart 2012, aan bewoner Zandrivier 1 te Zeegse, betreft: glasvezel in het buitengebied;  
          -   19 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: verslag als bedoeld in artikel 12c Woningwet; 
          -   26 maart 2012, aan bewoners Zwarteweg 5 te Tynaarlo, betreft: overlast honden; 
          -   27 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: voorbereidingsbesluit percelen met een  
              winkelbestemming in Eelde; 
          -   27 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: De Bronnen, mail van bewoner en vraag om toelichting  
              hierover van de fractie van GroenLinks; 
          -   28 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: communicatie bewoners Zuidoevers. 
          -   29 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: afval Jongerenontmoetingsplek (JOP) Tynaarlo; 
          -   29 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatieavond centrumplan Vries; 
          Informatie uit het college: 
          -   Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie Jongeren ontmoetingsplek Tynaarlo d.d. 5 maart 2012; 
          -   Milieujaarverslag 2011 gemeente Tynaarlo; 
          -   Herijking informatiebeleid; 
          -   Herstructureringsplan uitvoeringsorganisatie WSW(wordt nagezonden na behandeling b&w op 10 april  
               2012). 
          Besluit raad:  
 
17. Informatie uit de rekenkamercommissie Tynaarlo 
          Besluit raad: Kennis nemen van het jaarverslag 2011. 
           
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 5 april 2012). 

Besluit raad:  
 
19. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
20. Sluiting 
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           “T” = tijdgebonden 
            Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


