
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n]  

   diversen          

Behandeld door Doorkiesnummer Vries 

J.L. de Jong              0592 – 266 606                       11 mei 2012 

 
 

Postadres Bezoekadres Website  Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries  www.tynaarlo.nl Postbank 830750 

   Bng 28.50.79.050 

Telefoonnummer Faxnummer  E-mail Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 

[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl  

    

 
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 22 mei 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 plv. voorzitter van de raad 
 
 
 
 
 
R. Prins 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 mei 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. Afstemming woningbouw in de regio Groningen- Assen (overgekomen uit de raad van 8 mei 2012)   
          Gevraagd besluit: Instemmen instemmen met de regionale woningbouwafspraken van 24 februari 2012  
          conform de notitie “regionale woningbouwprogrammering” van de regio Groningen- Assen en de daarbij  
          horende afspraken van 24 februari 2012.  
          Besluit raad:   
 
8. Aanpassingen aan het gemeentehuis (overgekomen uit de raad van 8 mei 2012)  
          Gevraagd besluit :Een krediet van € 401.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van het  
          gemeentehuis om de organisatieontwikkelingen, ten dienste van de burgers faciliteren en de hieruit  
          voortkomende structurele last, ad € 44.778,- dekken uit de bedrijfsvoering. 
          Besluit raad:   
 
9. Jaarverslag en jaarrekening 2011 
          Gevraagd besluit :  

1.   Het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 vaststellen. 
2.   Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat. 
3.   Kennisnemen van de jaarrekening 2011 van het Ontwikkelbedrijf 
4.   Vaststellen van de exploitaties Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen,  
     Ter  Borch, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug en Groote Veen; 
5.   Kennisnemen van de second-opinion exploitatie Ter Borch; 
6.   Openen nieuwe complexen voor :   - Gronden Broekveldt 
                                                              - Gronden De Bronnen te ontwikkelen na 2025; 
7.   Instemmen met de vrijval voorziening afwaardering gronden complex Tienelswolde; 
8.   Instemmen met het instellen voorziening afwaardering gronden complex Loopstukken 2e fase. 

          Besluit raad:  
 
10. Herijking project De Bronnen “T”  
          Gevraagd besluit :  

• De notitie “Herijking bestuurlijke opdracht De Bronnen en voorstel voor verdere planproces” vaststellen; 
• Het geactualiseerde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor De Bronnen vaststellen; 
• Een vervolgkrediet van € 1.100.000,- voor de verdere planontwikkeling (t/m vaststelling 

bestemmingsplan) van de nieuwe woonwijk De Bronnen beschikbaar stellen; 
• Het negatieve resultaat in de verkennende grondexploitaties ten bedrage van € 865.931,- ten laste 

brengen onder voorzieningen. 
          Besluit raad:  
 
  
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 

 
11. Voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 Paterswolde 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde en  
               dit plan vrijgeven voor de gemeentelijke inspraakprocedure. 
          2.  Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen omdat het kostenverhaal anderszins is  
               verzekerd.  

Besluit raad: 
 

12. Verklaring van geen bedenkingen voor de Burgemeester J.G. Legroweg 98 H Eelde 
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van een overkapping 
bij een tankstation op het perceel Burgemeester J.G. Legroweg 98H te Eelde. 
Besluit raad: 
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13. Planologische procedure voor afwijking van het geldende bestemmingsplan voor aanleg van een nieuwe 

weg binnen de woningbouwlocatie Oude Tolweg 
          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: 
 

14. Ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Culturele Ontwikkeling (ICO)  
          Gevraagd besluit : Instemmen met de ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling ICO.  
          Besluit raad:  

 
15. Begroting 2013 Meerschap Paterswolde  

Gevraagd besluit:  Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2013 van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad: 
 

16. Begroting 2013 Recreatieschap Drenthe  
Gevraagd besluit:  Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2013 van het Recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad: 
 

17. Pilot budgetbeheer Nieuw Stijl Gemeentelijke Kredietbank Assen(GKB) 
Gevraagd besluit:   
Een krediet van € 24.000,- beschikbaar stellen ten laste van de reserve participatie.  
Besluit raad: 

 
18. Begrotingswijzigingen 

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

19. Verslagen werkzaamheden raadswerkgroep RO/ Welstand  
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de verslagen van de raadswerkgroep RO/ Welstand. 
Besluit raad 

 
20. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 1 mei, 8 mei 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   27 april 2012, aan de fractie van de VVD, betreft: vragen voortgang/ toezeggingen over rapport  
              rekenkamercommissie uit 2009; 
          -   27 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: herontwikkeling voorzijde PBH; 
          Informatie uit het college: 
          -  Discussienota Scholenbestand Baasis 2015; 
          -  Besluit opleggen last onder dwangsom “bouwen zonder vergunning”; 
          -  Kaders opbouw district brandweer Noord en Midden Drenthe. 
            Besluit raad:  
       
21. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 mei 2012). 

Besluit raad:  
 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
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23. Sluiting 
       
 

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


