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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 7 februari 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 besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 5 en 17 januari 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 
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BESPREKEN 
 
7. Vaststelling bestemmingsplan”’Herontwikkeling Bovendiepen te Zuidlaren” 
          Gevraagd besluit: 

      1.   Het bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen te Zuidlaren” gewijzigd vaststellen. 
      2.   Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad:       
                      
8. Vaststelling bestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” 
          Gevraagd besluit: 
          1.   De zienswijzennota “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” vaststellen. 
          2.   Het bestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” gewijzigd vaststellen. 
          Besluit raad:         
                                                    
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
9. Ontwerpbestemmingsplan Rotonde Meerweg Paterswolde- Haren 
          Gevraagd besluit:  
          1.   De Notitie inspraak en overleg vaststellen. 
          2.   De burgemeester en wethouders uitnodigen het bestemmingsplan Rotonde Meerweg  
                Paterswolde- Haren in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen. 
          Besluit raad:        
 
10. Aanvraag krediet van € 1.487.000,- voor realisatie rotonde Meerweg Paterswolde- Haren 
          Gevraagd besluit: 
          1.   Een krediet van € 1.487.000,- , excl. BTW, beschikbaar stellen voor de realisatie van de  
                rotonde Meerweg en reconstructie van de Hoofdweg, tussen De Braak en de Meerweg, te  
                Paterswolde. 
          2.   Deze investering afschrijven in 10 jaar en de kapitaallasten opvangen binnen de verhoogde  
                budgetten voor het wegenonderhoud. 
          Besluit raad:    
 
11. Doorschuiven budgetten “Aanleg recreatieve fietspaden” en “Fietspad Veenweg Yderholt”  
          van 2011 naar 2012 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Van het budget 4080171 “Aanleg recreatieve fietspaden” een bedrag van € 100.000,-  
                doorschuiven naar 2012.  
          2.   Dit bedrag in eerste instantie uit de ARGI dekken. Vervolgens bij het vaststellen van het  
                jaarrekeningresultaat 2011, dit bedrag € 100.000,-- terug storten in de ARGI. 
          3.   Van het budget 4080174 “Fietspad Veenweg Yderholt” een bedrag van € 100.000,-  
                doorschuiven naar 2012 vanuit de bestemmingsreserve “Fietspad Veenweg Yderholt”. 
          4.   Beide budgetten gebruiken om het fietspad Oude tolweg in Zuidlaren te realiseren. 
          Besluit raad:        
       
12. Verklaring van geen bedenkingen afwijking bestemmingsplan Groningerstraat 189 Yde 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het tijdelijk afwijken van het  
          bestemmingsplan om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken tot mei 2013 op het perceel  
          Groningerstraat 189 te Yde. 
          Besluit raad:         
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13. Treasurystatuut gemeente Tynaarlo 2012 
          Gevraagd besluit: .   
          -   Het treasurystatuut van 20 november 2001 intrekken;  
          -   het treasurystatuut gemeente Tynaarlo 2012 vaststellen. 
          Besluit raad:      
               
14. Vertegenwoordiging in raadswerkgroepen 
          Gevraagd besluit: Het auditcomité en de raadswerkgroep RO/ Welstand respectievelijk uitbreiden met   
          mevr. M.A. Engels – van Dijk (fractie D66) en de heer Van der Meij (fractie Van der Meij)  
          Besluit raad: 
 
15. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2011’ 

Besluit raad 
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van;  10 januari, 17 januari en 24 januari 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   12 januari 2012 , aan de gemeenteraad, betreft: milieuprogramma 2012  
          Informatie uit het college: 
          -   bevestiging dhr. J.E. de Graaf te Zuidlaren aanvaarding wethouderschap.  
          -   Informatie aan ICO: Vaststelling subsidie 2010 en subsidiebeschikking 2012. 

Besluit raad:  
           
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 januari 2012). 

Besluit raad:  
 
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
19. Sluiting 

           
 
 

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


