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Aan:  

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

 
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 24 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 
 
2A.     Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten raadslid  
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 september 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 
          agendapunt 7 t/m 13 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Dossier Heijerman 
          Gevraagd besluit : Aan de hand van de beschikbare stukken de gevraagde discussie voeren.      
          Besluit raad:   
 
8. Vaststelling  Structuurvisie en Beeldkwaliteitsplan De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries 
          Gevraagd besluit:             

1. De inspraaknotitie De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries vaststellen; 
2. De structuurvisie De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries, vaststellen; 
3. Het beeldkwaliteitplan, Landschappelijk wonen in Vries, vaststellen; 
4. Instemmen met het opstarten van de formele bestemmingsplanprocedure, door het college opdracht te 

geven een ontwerp bestemmingsplan voor dit project ter inzage te leggen.  
          Besluit raad: 
 
9. Vaststelling bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” 

Gevraagd besluit: 
1. De “zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk Noord” met de daarin opgenomen 

wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
2. het bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten 

als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerborch-0401 met inachtneming van de in punt 1. 
genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan vaststellen; 

3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 
Besluit raad: 
  

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
10. Fusie obs Meester Croneschool en obs De Zuid -Wester en opheffing Meester Croneschool 

Gevraagd besluit: De openbare basisschool Meester Crone te Oudemolen op te heffen in verband met  
de voorgenomen fusie met de openbare basisschool De Zuid-Wester te Zuidlaren. 
Besluit raad : 
      

11. Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning op het perceel Zwetdijk 3 te 
Zuidlaren met toepassing van artikel2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo 
Gevraagd besluit:  Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de bouw van een woning op het 
perceel Zwetdijk 3 te Zuidlaren met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. 
Besluit raad: 

 
12. Vaststellen verordeningen Werk en Inkomen 2013 

Gevraagd besluit: De navolgende verordeningen vaststellen; 
- Afstemmingsverordening WWB 2013; 
- Toeslagenverordening WWB 2013; 
- Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2013; 
- Verordening Meedoen 2013; 
- Verordeningen Langdurigheidstoeslag 2013. 

          Besluit raad:   
 
13. Hoogholtje Zuidlaren onttrekken aan de openbaarheid 

Gevraagd besluit: Het Hoogholte te Zuidlaren onttrekken aan de openbaarheid. 
Besluit raad : 

               
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 3 en 10 september 2013; 

   Verzonden brieven: 
    - 16 juli 2013, aan de Vereniging Communistische Partij van Nederland VCP, betreft: antwoordbrief;    
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- 27 augustus 2013, aan de Nederlandse vereniging tot bevordering van de zondagsrust en 
zondagsheiliging, betreft: Winkeltijdenwet 1 juli 2013; 

- 03 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: functionele binding bedrijfswoning en bedrijfspand;     
- 06 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft; vragen naar aanleiding informatieavond 

centrumplan Eelde over uitbreidingsruimte supermarktfunctie in Ter Borch;    
- 10 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Inwerkingtreding GR-RUD; 
- 10 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: motie OZB bij perspectievennota 2013; 
- 11 september 2013, aan Fractie PVDA dhr A.Kalk, betreft Stichting Koren- en oliemolen “De Wachter”; 
- 11 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: informatie proces verplaatsing woonboot van      

dhr. Niewold, Zuidlaardervaart; 
ter inzage: 
- verslag raadswerkgroep transities 23 mei en 4 juli 2013; 
- jaarverslag 2012 Stichting Baasis. 

          Besluit raad:    
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 september 2013). 

Besluit raad:  
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
17. Sluiting 

           
 

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


