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                    G E W I J Z I G D E    A G E N D A  
  

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 10 december 2013,  
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 

 
 
 
 

 
P. Adema 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 november 2013 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 de onder de 
          agendapunten 7 t/m 16 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Vaststelling bestemmingsplan Brink Zuidlaren  

Gevraagd besluit:  
          1. Vast te stellen de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en kap- en herplantplan Zuidlaren  
              Brink” . 
          2. De toelichting op het bestemmingsplan te wijzigen zoals bij de aandachtspunten 1 en 2 op pagina 5  
              van de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en kap- en herplantplan Zuidlaren Brink” is  
              aangegeven. 
          3. Vast te stellen het bestemmingsplan Brink Zuidlaren”, overeenkomstig het ontwerp zoals dat vanaf 13 
              september 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. 
          Besluit raad: 
  
8. Intergemeentelijke samenwerking gemeenten Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld (STAAN)  
          Gevraagd besluit:  In te stemmen met een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten    
          Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld (STAAN). 
          Besluit raad:  

  
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
  
9. Vrijgeven concept welstandsnota voor inspraak  

Gevraagd besluit: De concept welstandsnota vrij te geven voor inspraak. 
          Besluit raad:  
 
10. Starterswoningen Donderen 

Gevraagd besluit: Ten behoeven van realisatie van maximaal vier starterswoningen in Donderen de in 
de grex Donderen geraamde grondopbrengsten neerwaarts bij te stellen met € 84.325 excl. btw en het 
hierdoor ontstane verlies te nemen bij vaststelling van de exploitatieopzet 2014. 

          Besluit raad:  
 
11. Coördinatieregeling bouw 3 drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23, 27 en 27a te 

Eelderwolde (Komt te vervallen) 
           
12. Wijziging gemeenschappelijke Regeling VRD “T “  
          Gevraagd besluit:   
          1.  Uit de huidige gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe treden; 
          2.   toestemming aan het college verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 
                januari 2014 conform bijlage. 
          Besluit raad: 
 
13. Controleprotocol Jaarrekening 2013      
          Gevraagd besluit:   

    1. Het controleprotocol 2013 vaststellen. 
          2.  Het normenkader voor kennisgeving aannemen. 
          Besluit raad: 
 
14. Basistarieven Huishoudelijke Hulp Wmo “T”      
          Gevraagd besluit:   

1.  Instemmen met het vaststellen van het basistarief Wmo huishoudelijke ondersteuning ter hoogte  
              van €  22,13 conform de Wet Basistarieven Wmo HH.  

   2. De bevoegdheid tot het vaststellen van het basistarief ex. Artikel 21a Wmo voortaan te delegeren  
         aan het College van Burgemeester en Wethouders op grond van art. lid 1 Gemeentewet.  

Besluit raad: 
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15. Wijziging APV Tynaarlo 2010 met betrekking tot regelgeving over het schenken van alcohol in 
paracommerciële horecagelegenheden “T”   

          Gevraagd besluit:  Instemmen met de voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening  
          Tynaarlo 2010. 

Besluit raad: 
 

16. Extra rijksgelden armoedebeleid 2013 
          Gevraagd besluit:   
          De extra financiële middelen armoedebeleid die beschikbaar komen vanuit het rijk in 2013 ad € 18.959 uit        
          het positieve begrotingsresultaat halen en deze beschikbaar stellen voor het Noodfonds.  

Besluit raad: 
 

17. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2013‘.   

Besluit raad: 
              

18. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 19 en 26 november. 

    Verzonden brieven: 
   - 6 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Informele informatiebijeenkomst; 
   - 20 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: huisvesting vergunninghouders: voortgang; 
   - 20 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: reactie college op raadsbesluit d.d. 12-11-2013 over  
     MFA locatie Vries; 
   - 20 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: reactie De Holtenhoek, visie op de locatiekeuze van  
     de MFA aan de Fledders; 
   - 20 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: vragen milieuverslag 2012;  
   - 20 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: stand van zaken actualisatie Regiovisie c.a.; 
   - 26 november 2013, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beantwoording brief Leefbaar Tynaarlo    
      “verantwoording verkoop overtollige zaken ten behoeve van Pitesti”.  
   - 26 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: toelichting college op brief aan raad d.d. 20-11-2013. 
   ter inzage:  
   -- 

          Besluit raad:    
 
19. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 november 2013). 

Besluit raad:  
 
 
 
 
 

 
20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
21. Sluiting 

           
 

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


