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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 26 februari 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 29 januari 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 die
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.

Motie VVD, D66, LT en GB, inzage in BING rapportage (overgekomen uit de raad van 29 januari 2013)
Besluit raad:

8.

Benoeming lid en voorzitters Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC)
Gevraagd besluit: Benoeming lid en voorzitters Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie
Besluit raad:

9.

Krediet ten behoeve van project Transities
Gevraagd besluit: Een krediet met een maatschappelijk nut beschikbaar stellen van € 348.000 te
dekken uit de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI)
Besluit raad:

AKKOORD/KORT BESPREKEN
10.

Voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan Noord Es
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan Noord Es
Zuidlaren en beide plannen gedurende zes weken in het kader van de inspraak ter inzage leggen;
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan op te stellen.
Besluit raad:

11.

Inspraakprocedure en overleg voorontwerp-bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord” “T”
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord”
2. De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerp-bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk
Noord” ter inzage te leggen
Besluit raad:

12.

Verklaring van geen bedenkingen bouw schuur Hunzeweg 96 De Groeve
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een schuur op het
perceel Hunzeweg 96, De Groeve.
Besluit raad:

13.

Uitbreiding verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw schuren Lageweg 105 Zuidlaren
Gevraagd besluit: De op 11 september 2012 verleende verklaring van geen bedenkingen voor de
nieuwbouw van schuurtjes op het perceel Lageweg 105 te Zuidlaren uitbreiden met de op 25 januari 2013
aangevraagde schuur met een oppervlakte van 15 m2.
Besluit raad:

14.

Coördinatieregeling centrumplan Paterswolde
Gevraagd besluit: De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet Ruimtelijke Ordening
van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het
bestemmingsplan, (2) de aanvraag om een omgevingsvergunning en (3) het vaststellen van een hogere
grenswaarde geluidbelasting Wet geluidhinder voor de realisatie van:
a. de uitbreiding van de Albert Heyn supermarkt en de herordening van de inpandige winkels op het
perceel Hoofdweg 202 te Paterswolde met bijbehorende parkeervoorzieningen en andere werken en
werkzaamheden, zoals omschreven in de toelichting op het bestemmingsplan Centrum Paterswolde;
b. de Aanleg van een rotonde op de kruising Burg. Legroweg, Hoofdweg en Bähler Boermalaan te
Paterswolde met bijheborende werken en werkzaamheden, zoals omschreven in de toelichting op het
bestemmingsplan Centrum Paterswolde..
Besluit raad:
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15.

Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Zeijerveld
Gevraagd besluit:
1. het bestemmingsplan “Landgoed Zeijerveld” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPZeijerveld-0401 met de bijbehorende bestanden
gewijzigd vast te stellen;
2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Landgoed
Zeijerveld” gewijzigd vast te stellen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:.

16.

Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Tynaarlo ( ter inzage)
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het jaarverslag 2012.
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 19 december 2012.
Besluit raad

19.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van 22 en 29 januari en 5 en 12 februari 2013.
Verzonden brieven:
- 2 januari 2013, aan de CDA fractie, betreft: Cookiewet en www.tynaarlo.nl;
- 15 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft:subsidie Tourist Informatiepunt (TIP’s) 2013;
- 21 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: instelling en opdrachtformulering klankbordgroep
centrumplan Zuidlaren;
- 22 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: gezamenlijke verklaring Henk Heijerman en gemeente
Tynaarlo;
- 25 januari 2013; aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: haalbaarheidsonderzoek Energiepark
Vriezerbrug;
- 29 januari 2013, aan de fractie van de VVD, betreft: sloopmelding deel opstallen PBH complex;
Zuidlaardervaart);
- 28 januari 2013, aan inwoner Vries, betreft: jongerenoverlast Voorste Kampen Vries;
- 31 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: toetsing begroting 2013 door de provincie;
- 1 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: verlenging afschrijvingstermijnen riolering;
- 1 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: peiling ten behoeve van actualisatie Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
- 7 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Bestemmingsplan Bedrijventerreinen;
- 7 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: vraag VVD over hoogte OZB;
- 11 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: nieuwe Drank- en horecawet;
- 15 februari aan de gemeenteraad, betreft: kosten renovatie Zuidlaardervaart.
ter inzage:
- memo burgemeester en wethouders Tynaarlo; opbouw rioolheffing (project renovatiewerkzaamheden

20.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 februari 2013 )
Besluit raad:
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21.

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

22.

Sluiting

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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