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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 januari 2012, 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 13 december 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. Ontwerp Bestemmingsplan en Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde.  
          Gevraagd besluit: 

      1.   Instemmen met de beantwoording van de inspraakreacties zoals weergegeven in paragraaf 7.3   
            van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. 
      2.   Het ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Eelde en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  
            Centrumplan Eelde vaststellen.  
      3.   Het college mandateren om na ondertekening van de voor dit plan noodzakelijke overeenkomsten  
            deze ontwerpplannen ter inzage te leggen. (conform afdeling 3.4 Awb) 
      4.   Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad:       
                      
8. Beleidsnotitie ‘Actualisatie van bestemmingsplannen: 1 juli 2013 en verder’ 
          Gevraagd besluit: De beleidsnotitie ‘Actualisatie van bestemmingsplannen: 1 juli 2013 en verder’  
          vaststellen. 
          Besluit raad:    
        
                                                
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’  
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’ vaststellen. 
          Besluit raad:      
    
10. Startnotitie Noord Es Zuidlaren  
          Gevraagd besluit: Instemmen met de Startnotitie Noord Es. 
          Besluit raad:         
                     
11. Verklaring van geen bedenkingen afwijking bestemmingsplan oprichten geluidswal c.a. N34  
          Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan 
          voor het oprichten van een geluidswal met schanskorf langs de N34 bij de woningbouwlocatie Oude  
          Tolweg Zuidlaren.  
          Besluit raad:                            
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van;  6 december, 13 december 2011, 20 december 2011, 3 januari 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   4 oktober 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: mestsilo te Breeflo; 
          -   8 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: vragen naar aanleiding van raadsbesluit nr. 11  
              van 8 november 2011;  
          -   8 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: roekenproblematiek Eelde- Paterswolde; 
          -   8 december 2011, aan de fractie van de PvdA, betreft: gesprek revitalisering de Fledders; 
          -  13 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: acties vanuit de Najaarsbrief 2011; 
          -  13 december 2011, aan de heer Kraayenbrink, betreft: internet/ glasvezel; 
          -  13 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: uitnodiging en notitie herijking IAB;  
          -  14 december 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: jeugdzorg/ kinderopvang; 
          -  16 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief met betrekking tot gaslek Westerhorn 
              Eelde; 
          -  19 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: jaarplan St. Trias 2012; 
          -  21 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: afvalinzameling 2012; 
          -  22 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: voortgang haalbaarheidsonderzoek Aqualaren; 
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          -  22 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief met betrekking tot de overname van   
             ruimten aan sporthal De Kamp; 
          -  4 januari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: vraag uit raad van 12 april 2011 met betrekking tot  
             certificering. 
          Informatie uit het college: 
          -   Benchmark rioleringszorg 2011;  
          -   Plan van aanpak Roekenproblematiek Eelde- Paterswolde; 
          -   Handhavingprogramma 2012. 

Besluit raad:  
           
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst. (bijgewerkt tot 6 januari 2012) 

Besluit raad:  
 

14. Gemeenschappelijke regeling (ter inzage) 
Groningen Airport Eelde: 
-    Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Vergadering van Aandeelhouders van 15   
     december 2011.  
Besluit raad: 

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

           
 
 

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


