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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 23 april 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 26 maart 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 16 op agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Bouwplaninitiatief Schultestraat 5 te Vries 

Gevraagd besluit:  
1. Een positieve grondhouding aannemen m.b.t. transformatie perceel Schultestraat 5 Vries van   
    “detailhandel” naar “wonen”; 
2. het principeverzoek van initiatiefnemer om planologische medewerking te verlenen aan 8  
    wooneenheden voor starters/jongeren af te wijzen en het aantal wooneenheden op het perceel in 
    beginsel te maximeren tot 2 appartementen of 4 goedkope wooneenheden voor starters/jongeren. 

          Besluit raad: 
 
8. Kadernota Wmo “Kansrijk Leven!” 2013-2016 

Gevraagd besluit: De Kadernota Wmo “Kansrijk Leven!”2013-2016 vaststellen voor de periode 2013 – 
2016 inclusief de financiële paragraaf voor de jaren 2013 en 2014.  

          Besluit raad: 
 
9.       Wijziging in het Regionaal BeleidsPlan Noord- Nederland( RBPNN), onderdeel sterkteverdeling. 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het horen van de gemeenteraad over de bestuurlijk gedragen nieuwe sterkteverdeling over de  
              robuuste basisteams, cf art. 38b lid 2 Politiewet 
          2. De beoogd regioburgemeester informeren over de reactie van de raad.  
          Besluit raad: 
 
10.    Bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167-169 Paterswolde’ 
         Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167-169 Paterswolde’ bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planopbjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPHoofdwg167PW-041 met de 
bijbehorende bestanden vast te stellen; 

2. de bij dit besluit behorende volledige papierenverbeelding van het bestemmingsplan vast te stellen; 
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

         Besluit raad:  
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
11.     Riolering woonboten De Groeve 

Gevraagd besluit: Een krediet van € 80.000,- beschikbaar stellen voor aanleg riolering woonboten De 
Groeve.  

          Besluit raad: 
 
12.     Aanvullend krediet uitvoering wijkvernieuwing Nieuwe Akkers 

Gevraagd besluit: 
1. het krediet uitvoering wijkvernieuwing Nieuwe Akkers bij te stellen naar € 1.550.163,- (was  
    € 1.722.673,-) 
2. een extra bedrag van € 71.000,- ten laste van de AGRI ter dekking van dit krediet ter beschikking  
    stellen  

          Besluit raad: 
 
13.     Aanpassen Verordening Financiële Materiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1. De Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Tynaarlo 2013 

vatstellen; 
2. de onderdelen genoemd in de bijlage loskoppelen van de verordening en deze vastleggen in 

uitvoeringsregelingen; 
3. voor het onderdeel suppletieregeling een afbouwfase van 3 jaar vaststellen. 

          Besluit raad: 
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14.     Verklaring van geen bedenkingen Groote Veen 89 te Eelde “T” 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de verbouw van een tijdelijke  
          school op het perceel Groote Veen 89 te Eelde 

Besluit raad:  
 
15.    Verklaring van geen bedenkingen voormalig minutiecomplex Donderen  
         Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor een omgevingsvergunning op het  
         perceel van het minutiecomplex in Donderen.           
         Besluit raad: 
 
16.    Bestemmingsplan fietspad Oude Tolweg Zuidlaren 
         Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren vrijgeven voor inspraak en wettelijk overleg; 
2. burgemeester en wethouders machtigen om na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg het 

bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen (artikel 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke 
ordening). 

         Besluit raad:  
 
17.     Begrotingswijziging 

Gevraagd besluit de vermelde begrotingswijzingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
posten “Onvoorzien 2013”  

          Besluit raad 
 
18.     Informatie Raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo (ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 26 februari 2013. 
Besluit raad 
 

19.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 19, 26 maart 2013 en 2 en 9 april 2013; 
          Verzonden brieven:  
          - 14 maart 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: maaibeleid de Fledders in Vries 
          - 18 maart 2013 aan de gemeenteraad, betreft: Taxatierapport SAOZ mogelijke waardedaling verkochte  
             kavels plan Zuidoevers; 
          - 19 maart 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief Leefbaar Tynaarlo van 21  
             februari 2013; 
          - 19 maart 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: informatieverzoek inzake ICO, de Bronnen en  
             het centrumplan Vries; 
          - 19 maart 2013, aan de gemeenteraad, betreft: project Transities: Organisatie en Planning; 
          - 20 maart 2013, aan de fractie VVD, betreft: reactie op uw brief d.d. 5 maart 2013; 
          - 20 maart 2013, aan de fractie PVDA, betreft: reactie op uw brief d.d. 1 maart 2013; 
          - 25 maart 2013, aan Ritola Zwemmen en Waterpolo, betreft: beantwoording van vragen over de  
            aanbesteding van het zwembad Aqualaren; 
          - 28 maart 2013, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ200, betreft: antwoordbrief fractie Leefbaar  
           Tynaarlo m.b.t. initiatief Schultestraat 5 te Vries. 
          - 28 maart 2013, aan de fractie PVDA, betreft:vraag over aanbesteding Aqualaren; 
          - 28 maart 2013, aan de gemeenteraad, betreft: voortgang aanbesteding Aqualaren; 
          - 28 maart 2013, aan de gemeenteraad, betreft: aanvraag MAU; 
          ter inzage: 
          -  Evaluatieverslag maatschappelijke stages (5 maart 2013) 
          -  sociaal jaarverslag gemeente Tynaarlo 2012 
          -  Evaluatie Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 
          -  Strategische visie Tijdenbeleid 
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20.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 10 april 2013 ) 

Besluit raad:  
 
21.     Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
          Kennisnemen van de stukken van de aandeelhoudersvergadering GAE 
          Besluit raad:  
 
22.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
23.     Sluiting           

 
 

 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


