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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 14 mei 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

F.A. van Zuilen

AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 april 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
punten 7 t/m 13 op agenda geagendeerde onderwerpen.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)

[0592] 26 66 62

[0592] 26 66 00

info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.050

BESPREKEN:
7.

Woonbotenbeleid gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren
Besluit raad:

8.

Riolering woonboten De Groeve (overgekomen van de agenda van 23 april 2013 met een door de
fracties van LT en PvdA ingediend amendement)
Gevraagd besluit: Een krediet van € 80.000,- beschikbaar stellen voor aanleg riolering woonboten
De Groeve.
Besluit raad:

9.

Beleidsnotitie Bed & Breakfast-accomodaties 2013
Gevraagd besluit: De beleidsnotitie “Bed & Breakfast-accomodaties 2013” vaststellen
Besluit raad:

10.

Verordening startersleningen gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. de Notitie startersleningen gemeente Tynaarlo vaststellen.
2. de Verordening starterslening gemeente Tynaarlo vaststellen.
3. een krediet van € 360.000 beschikbaar stellen voor de uitvoering van de pilot vanuit de gemeentelijke
rekening-courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Besluit raad:

AKKOORD/KORT BESPREKEN
11.

Aanleg schoolplein Multifunctioneel Centrum Ter Borch
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit
Omgevingsrecht af te geven in verband met het voorgenomen besluit om omgevingsvergunning te
verlenen voor het project aanleg schoolplein MFC Ter Borch, Groningerweg 112 in Eelderwolde
Besluit raad:

12.

Vervanging van drie warmtebeeldcamera’s van de brandweer Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Een krediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen;
2. De kapitaallasten van € 7.350,- voor 2014 en verder, te dekken uit de ‘reserve brandweer materieel’
Besluit raad:

13.

Vestiging zorgboerderij op het perceel Kweeklustweg 1 te Tynaarlo
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit
Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen de
vestiging van een zorgboerderij Kweeklustweg 1 te Tynaarlo
Besluit raad:

14.

Begrotingswijziging
Gevraagd besluit: de vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de
posten “Onvoorzien 2013”
Besluit raad

15.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van 16, 23 april 2013;
Verzonden brieven:
- 22 maart 2013, aan de gemeenteraad, betreft: regionale woonvisie Noord Drenthe & visie Vries;
- 2 april 2013 aan de gemeenteraad, betreft: startnotitie economisch beleid Tynaarlo;
- 9 april 2013 aan het ministerie van OCenW, betreft: advies onderwijsraad kleine scholen;
- 9 april 2013 aan de CDA fractie, betreft: beantwoording brief, onderwerp integriteit;
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- 9 april 2013 aan de CDA fractie, betreft: brief advies Onderwijsraad;
- 16 april 2013 aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: reclame-uitingen;
- 16 april 2013 aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief (kosten ambtelijke uren
schorsing ambtenaar);
- 16 april 2013 aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: millenniumbos te Yde en Familia /hypermarché te
Kranenburg-Zuid;
- 16 april 2013 aan de gemeenteraad, betreft: handhavingtraject en locatiestudie ligplaatsen woonboten;
- 23 april 2013, aan de gemeenteraad, betreft: vervolg van de aanbesteding van het zwembad Aqualaren;
- 23 april 2013, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: vragen over het inzien van de enquête
Deeljeafvalidee;
- 24 april 2013, aan bewoners De Hanebalken 3 te Zuidlaren, betreft: geluidwerende voorziening langs
N34;
- 24 april 2013, aan de CDA fractie, betreft stand van zaken transities jeugdzorg;
- 24 april 2013, aan de gemeenteraad, betreft bouwplaninitiatieven extra kavels Groene Lint Ter Borch;
- 25 april 2013, aan de fractie van D66, betreft: financieel meerjarenperspectief.
16.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 2 mei 2013)
Besluit raad:

17.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad:

18.

Sluiting

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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