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Doorkiesnummer
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B. Slofstra
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Bijlage[n]
diversen

7 juni 2012

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 19 juni 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 22 mei 2012 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

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)

[0592] 26 66 62

[0592] 26 66 00

info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.050

BESPREKEN
7.

Jaarrekening 2011 (overgekomen uit de vergadering van 22 mei jl.)
Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat 2011.
Besluit raad:

8.

Vaststelling bestemmingsplan Rotonde Meerweg Paterswolde/ Haren “T”
Gevraagd besluit:
1. Vaststellen de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Rotonde Meerweg
Paterswolde- Haren.
2. De Fietsersbond Kop van Drenthe in zijn zienswijze niet- ontvankelijk verklaren.
3. De zienswijze van de bewoner van het pand Oude Schapendrift 2, 9495 PH Winde,
ongegrond verklaren.
4. Aan de zienswijze van de Werkgroep Advies Gehandicaptenbeleid Tynaarlo gedeeltelijk
tegemoet komen zoals onder het kopje “reactie” in paragraaf 4 onder c van deze nota is
aangegeven en de zienswijze voor het overige ongegrond verklaren.
5. Vaststellen het bestemmingsplan “Rotonde Meerweg”, nader gewijzigd en aangevuld zoals in
paragraaf V van de nota genoemd onder 1 is aangegeven.
6. Verklaren, dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging
van wegen als bedoeld in bijlage 1 onder punt 3.4 van de Crisis- en herstelwet.
Besluit raad:

9.

Invoeren papierloos vergaderen gemeenteraad
Gevraagd besluit: Instemmen met het invoeren van papierloos vergaderen voor de gemeenteraad per 1
september 2012, voor alle leden van de raad en beëdigde leden van de steunfracties, en het verstrekken
van raadstukken op papier aan hen 2 vergaderingen na die datum afschaffen.
Besluit raad:

10.

Definitief ontwerp MFA Zeijen
Gevraagd besluit:
1. Kennis nemen van het definitief ontwerp van de MFA Zeijen.
2. Een krediet van € 2.537.322 beschikbaar stellen voor de realisatie van de MFA Zeijen.
Besluit raad:

11.

Onderzoek van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo naar de Paragraaf Bedrijfsvoering
Gevraagd besluit: Kennis nemen van het onderzoek van de rekenkamercommissie over de paragraaf
bedrijfsvoering.
Besluit raad:

AKKOORD/ KORT BESPREKEN
12.

Planologische procedure voor afwijking van het geldende bestemmingsplan voor aanleg van een nieuwe
weg binnen de woningbouwlocatie Oude Tolweg (overgekomen uit de raad van 22 mei jl.)
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de afwijking van het
Bestemmingsplan Zuid-es, uitwerking 1:Oude Tolweg zuid, ten behoeve van de aanleg van een weg
binnen de woningbouwlocatie Oude Tolweg te Zuidlaren.
Besluit raad:

13.

Begroting 2013 Recreatieschap Drenthe (overgekomen uit de raad van 22 mei jl.)
Gevraagd besluit: Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2013 van het Recreatieschap Drenthe.
Besluit raad:
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14.

Pilot budgetbeheer Nieuw Stijl (GKB) (overgekomen uit de raad van 22 mei jl.)
Gevraagd besluit:
Een krediet van € 24.000,- beschikbaar stellen ten laste van de reserve participatie.
Besluit raad:

15.

Jaarstukken 2011 en conceptbegroting 2013 GGD “T”
Gevraagd besluit:
1. De jaarrekening 2011 van de GGD Drenthe voor kennisgeving aannemen.
2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen.
3. Instemmen met de hoofdlijnen van de ontwerpbegroting 2013 van de GGD Drenthe.
4. Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de GGD Drenthe.
Besluit raad:

16.

Begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst 2013 “T “
Gevraagd besluit: Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.
Besluit raad:

17.

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Centrumplan Eelde
Gevraagd besluit:
1. De “Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Centrumplan Eelde en beeldkwaliteitplan dorpskern
Eelde” vaststellen;
2. Het beeldkwaliteitplan dorpskern Eelde vaststellen;
3. Het bestemmingsplan “Centrumplan Eelde”, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML- bestand NL.IMRO.1730.bpCentrumplanEelde-0401 met de bijbehorende
bestanden digitaal gewijzigd vaststellen door:
- aanpassing van de begrenzing van de bestemming C-2 op de verbeelding;
- aanpassing van het bouwvlak van de bestemming C-1 op de verbeelding ter plaatse
van het perceel Boerma (Hoofdweg 87);
- toevoeging van de stedenbouwkundige onderbouwing van de locatie Doedens
(Hoofdweg 61 - 65) aan de toelichting;
- aanpassing van de toelichting met betrekking tot het onderwerp parkeren;
- aanpassing van de toelichting met betrekking tot de waterparagraaf;
- wijziging van het bouwvlak van de bestemming C-1 op de verbeelding ter plaatse van
café Boelens;
4. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Centrumplan
Eelde” eveneens gewijzigd vaststellen (conform de hierboven vermelde wijzigingen);
5. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad:

18.

Bouwplan werktuigenberging Ydermade 3 De Punt
Gevraagd besluit:
1. Medewerking verlenen aan de bouw van een werktuigenberging en paardenstal ten behoeve van het
agrarisch bedrijf van Stenveld, Ydermade 3 De Punt;
2. Verklaring van geen bedenkingen voor dit bouwplan afgeven;
3. Afzien van het opstellen van een exploitatieplan.
Besluit raad:

19.

Ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg te Paterswolde
Gevraagd besluit: Het ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg te
Paterswolde vaststellen en ter inzage leggen.
Besluit raad:

20.

Jaarverslag 2011 en ontwerpbegroting 2013 Veiligheidsregio Drenthe “T “
Gevraagd besluit:
1. De jaarrekening 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen.
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2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de Veiligheidsregio Drenthe.
Besluit raad:
21.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de
post ‘Onvoorzien 2012’.
Besluit raad:

22.

Informatie uit de Rekenkamer (ter inzage)
- Onderzoeksprogramma 2012

23.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van; 15 mei, 22 mei, 29 mei, 4 juni 2012.
(Verzonden) brieven:
- 27 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: herontwikkeling voorzijde PBH;
- 21 mei 2012 , aan fractie D66, betreft: vragen D66 inzake jaarrekening;
- 23 mei 2012, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: JOP Tynaarlo;
- 24 mei 2012, aan de gemeenteraad, betreft actuele situatie Stichting Baasis;
- 29 mei 2012, aan de gemeenteraad, betreft: opschorten huishoudtoets;
- 29 mei 2012; aan de gemeenteraad, betreft: stand van zaken herijking IAB;
- 29 mei 2012, aan fractie VVD, betreft: advertentie Reggefiber;
- 01 juni 2012, aan de gemeenteraad, betreft Voorjaarsbrief 2012;
- 07 juni 2012, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: samenwerking Tynaarlo, Noordenveld- Assen.
Informatie uit het college:
- 14 mei 2012, Memo JOGG en Avond4daagse
Besluit raad:

24.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 juni 2012).
Besluit raad:

25.

Gemeenschappelijke regeling (ter inzage)
Meerschap Paterswolde:
Agenda en bijbehorende stukken voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op maandag
18 juni 2012.
Besluit raad:

26.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad:

27.

Sluiting

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