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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 10 september 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 27 augustus 2013 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 de onder de 
          agendapunt 10 t/m 14 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Initiatiefvoorstel Creatieve klasse CDA fractie (staken stemmen raad 27 augustus 2013)  

Gevraagd besluit: Instemmen met het formeren van een werkgroep innovatie die: 
- de haalbaarheid van het opzetten van een pilot muziek- kunst- en cultuureducatie voor één of 

meerdere basisscholen in Tynaarlo gaat onderzoeken. 
- binnen twee maanden op basis van de doelstellingen van de Creatieve Industrie een voorstel gaat 

maken voor de gemeente Tynaarlo.    
          Besluit raad:   
 
8. Moties nr. 1, nr. 2, nr. 3 en nr. 4, raad 27 augustus 2013 (staken stemmen raad 27 augustus 2013).  

 
9. Perspectievennota 2013 (staken stemmen raad 27 augustus 2013)  

Gevraagd besluit: De perspectievennota 2013 vaststellen.  
          Besluit raad :    
 
10. Gewijzigde omstandigheden Centrumplan Eelde en het entreegebied Ter Borch “T” 

Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met een ontwikkeling van een supermarktprogramma in zowel het Centrumplan Eelde 
als in het entreegebied Ter Borch 
2. Het extra onderhandelingsresultaat van € 407.500 vanuit de voorgenomen supermarktontwikkeling in 
Ter Borch in te zetten ten behoeve van de realisatie van het Centrumplan Eelde 
3. Van de verwachte leges opbrengsten uit Centrumplan Eelde een bedrag van € 100.000,-- in te zetten 
ten behoeve van het Centrumplan Eelde.  
De bedragen van € 407.500,-- en € 100.000,-- worden eerst ten laste van de ARGI gebracht en vloeien 
na realisatie weer terug naar de ARGI. 
4. Kennis te nemen van de verschuiving van de regio subsidiegelden en in te stemmen met het instellen 
van een bestemmingsreserve ten behoeve van het Centrumplan Vries en hieraan € 200.000,-- te doteren 
ten laste van het onbestemde begrotingsresultaat 2013. 
5. Een extra bijdrage van maximaal € 235.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 
Centrumplan Eelde en deze gelden ten laste te brengen van de ARGI. 
Besluit raad: 
  

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
11. Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het verlengen van een jongveestal op het perceel 

Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten van een  
          jongveestal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen. 
          Besluit raad:    

 
12. Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel 

Dorpsstraat 72 te Zuidlaarderveen 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een bijgebouw           

het perceel Dorpsstraat 72 in Zuidlaarderveen. 
          Besluit raad:    

 
13. Intergemeentelijke samenwerking Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en Noordenveld (STAAN) 
          Gevraagd besluit:  In te stemmen met een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten 

Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld (STAAN), binnen de kaders van dit raadsvoorstel. 
          Besluit raad:    
 
14. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
          Gevraagd besluit:  Vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013. 
          Besluit raad:    
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15. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2013‘.   
          Besluit raad:    

    
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 20 en 27 augustus 2013; 

   Verzonden brieven: 
- 6 augustus 2013, aan de gemeenteraad en leden van de Wmo-adviesraad, betreft: Klanttevredenheid  

cliënten Wmo 2012 individuele voorzieningen; 
- 6 augustus 2013, aan de Fractie CDA, betreft: vraag CDA-fractie over toename meldingen OGGz-

netwerk 2012; 
- 19 augustus 2013, aan de fractie D66 Tynaarlo, betreft: Grondtransport Borchsingel Eelderwolde; 
- 23 augustus 2013, aan de Gemeenteraad, betreft: IAB-plan Tynaarlo en Perspectievennota; 
- 26 augustus 2013, aan de Gemeenteraad, betreft: Stand van zaken actualisatie bestemmingsplannen; 

          Besluit raad:    
 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 29 augustus 2013). 

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     


