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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 dinsdag 20 november 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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de voorzitter van de raad 
 

F.A. van Zuilen 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Toelating en installatie dhr. F. Haisma als tijdelijk raadslid 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2012 en vaststellen actielijst    

( worden nagezonden) 
          
5. 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. 

 
6. 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. 
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7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
  
BESPREKEN 

 
8. Raadsvoorstel bespreken brief bewoners Zuidoevers 

Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad: 
 

9. Advies van de commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen raadsbesluit van 8 mei 2012 inzake 
Aqualaren 
Gevraagd besluit: Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaar tegen 
het raadsbesluit van 8 mei 2012 niet ontvankelijk verklaren omdat dit geen besluit is in de zin van artikel 
1:3 lid 1 Awb.  
Besluit raad: 
  

10. Concept Beleidsbegroting 2013 Alescon 
          Gevraagd besluit:   
          Kennis nemen van de Beleidsbegroting 2013 en eventuele wensen en opmerkingen meegeven aan  
          het Algemeen Bestuur van Alescon. 
          Besluit raad:  

 
11. Krediet project herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 350.000 voor het project herinrichting grote en  
          kleine brink te Zuidlaren. 
          Besluit raad:  

 
12. verklaring van geen bedenkingen oprichten recreatiewoning Meerwijk 25 Midlaren 
          Gevraagd besluit:  Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om 
          omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning op het perceel Meerwijk 25 te  
          Midlaren. 
          Besluit raad:  

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
13. Verklaring geen bedenkingen splitsen woning op het perceel Taarloseweg 29 te Vries 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om 
          omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning op het perceel Taarloseweg 29 te  
          Vries. 
          Besluit raad:  
 
14. Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 Paterswolde 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde 
en dit plan gedurende 6 weken in het kader van inspraak ter inzage leggen. 
Besluit raad:  
 

15. Voorontwerp - bestemmingsplan “Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde” 
          Gevraagd besluit: Het voorontwerp -bestemmingsplan “Hoofdweg 167-169 Paterswolde” vrijgeven voor  
          inspraak en vooroverleg. 
          Besluit raad:  
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16. Vaststelling nota van uitgangspunten bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” 
Gevraagd besluit: 
- de nota van uitgangspunten bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” vaststellen, met inachtneming van 
  de voorgestelde aanpassingen uit de zienswijzennotitie; 
- de gevolgde procedure met betrekking tot de nota van uitgangspunten beschouwen als inspraak in het 
  kader van de inspraakverordening en overgaan tot het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan. 
Besluit raad: 

 
17. Ontwerp Structuurvisie Wonen 2012 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en 
          belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken. 
          Besluit raad:  
 
18. Inspraakprocedure bestemmingsplan Centrum Paterswolde “T” 
          Gevraagd Besluit: De inspraakprocedure voor het bestemmingsplan starten. 
          Besluit raad:  
 
19. Krediet project Vitaal Platteland 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 277.588 voor het project Vitaal Platteland. 
          Besluit raad:  
 
20. Investeringsprogramma voorbereidingskrediet riolering 2012 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 426.500 (excl. BTW) voor het uitvoeren van  
          Het rioleringsprogramma 2012. 
          Besluit raad:  
 
21. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd Besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de standen van 
de post “Onvoorzien 2012”. 
Besluit raad:  

 
22. Informatie Raadswerkgroep Ro/Welstand gemeente Tynaarlo (ter inzage) 

Gevraagd Besluit: Kennisnemen van het verslag van 18 juli 2012 
Besluit raad:  

 
23. Informatie uit het presidium 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2011  
          Besluit raad:  
 
24. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennis nemen van de ter inzage liggende stukken (verslag AB Recreatieschap 
Drenthe vergadering 4 juli 2012)  

          Besluit raad:  
 
25. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 30 oktober, 6 november 2012; 
          Verzonden brieven: 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwerp-bestemmingsplan Noordeinde 9 te Donderen; 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Zeijerveld; 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwikkelingen Zuidoevers; 
          - 29 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: stand van zaken MER Tusschenwater; 
          - 30 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief verloop overname sportkantine  
            De Kamp te Vries; 
          - 31 oktober 2012, aan de fractie D66 Tynaarlo, betreft: parkeren MFA Borchkwartier; 
          - 31 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief 23 oktober jl. betreft  
            vragen ex artikel 41 reglement van orde Raad Gemeente Tynaarlo schorsing financieel medewerker;  
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          - 31 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: IAB Tynaarlo; 
         Ter inzage: 
          - communicatieplan voor de campagne DeelJeAlvalIdee.nl; 
          - ruimingsbeleid begraafplaatsen 
          Besluit raad:    
 
26. Ingekomen stukkenlijst (bijgewerkt tot 5 november 2012 
          Besluit raad:  
 
27. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
28. Sluiting           

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


