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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 27 augustus 2013, 
aanvang 14:00 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 18 juni 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, 9 t/m 17 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN  
 
7. Aqualaren 

Gevraagd besluit:  
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de memo “Uitkomsten evaluatie aanbesteding en  

           marktconsultatie” d.d. 20 juni 2013. 
2. Opdracht te geven aan het college om de Stichting “Recreatiebaden gemeente Tynaarlo” haar plan  

            om alle baden te exploiteren voor een periode van 20 jaar verder te laten uitwerken en te  
            concretiseren voor 1 december 2013. 
      3.  een externe projectleider aanstellen en de projectleider en de belanghebbende organisaties  
           opdrachten mee te geven zoals omschreven in de bijlage en de kosten te dekken uit de  
           bestemmingsreserve Aqualaren tot een maximum van € 25.000,- 

          Besluit raad:    
 
8. Procedure behandeling Voorjaarsbrief 2013 inclusief perspectievennota  

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure van behandeling beide onderwerpen. 
          Besluit raad:    
 
9. Voorjaarsbrief 2013 

Gevraagd besluit:  
 1. Het incidenteel voordeel 2013 t.b.v. € 45.801,- toevoegen aan de Algemene Reserve Grote 
     Investeringen. 
 2. Het structureel voordeel 2013 t.b.v. € 146.332,- toevoegen aan de Algemene Reserve  
     Grote Investeringen. 
 3. Voor 2014 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota  
     2013, in de begroting 2014 en in de meerjarenraming 2015 – 2017. 
 4. Kennis nemen van de rapportage projecten voorjaar 2013. 

          Besluit raad:   
 
10. Perspectievennota 2013 

Gevraagd besluit: De perspectievennota 2013 vaststellen.  
          Besluit raad:    
 
11. Initiatiefvoorstel Creatieve klasse (CDA fractie) 

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:   
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
12. Bestemmingsplan “Dennenoord” “T “  
          Gevraagd besluit: Instemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan  
          “Dennenoord”.   
          Besluit raad:   
 
13. Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling c.a. in het kader van de herinrichting van het centrum 

Paterswolde”T” 
          Gevraagd besluit:            

1.  Het raadsbesluit d.d. 26 februari 2013 inzake de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de 
Wet ruimtelijke ordening voor: 

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; 
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b.  de aanleg van een rotonde op de kruising Burg. Legroweg, Hoofdweg en Bähler Boermalaan te 
Paterswolde met bijbehorende werken en werkzaamheden, zoals omschreven in de toelichting op het 
bestemmingsplan Centrum Paterswolde, uit te breiden met de voorbereiding en bekendmaking van 
het “verkeersbesluit” op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. 

2.  Vast te stellen de nota Inspraak en overleg bestemmingsplan Centrum Paterswolde c.a.. 
3.  Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan Centrum Paterswolde “in    

ontwerp voor de vaststelling” ter inzage te leggen onder gelijktijdige terinzagelegging van ontwerp- 
omgevingsvergunning, het ontwerp- verkeersbesluit en het ontwerp- besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder voor de woningen Hoofdweg 199 en Burg. J.G. Legroweg 2 te Paterswolde.     

          Besluit raad:    
         
14. Bestemmingsplan Brink Zuidlaren”T” 
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het Brinkenplan 3.0. 
          2. Vaststellen de nota “Inspraak en overleg bestemmingsplan Brink Zuidlaren”. 
          3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan Brink Zuidlaren “in ontwerp voor 
              de vaststelling” ter inzage te leggen. 
          Besluit raad:   
 
15. Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op de 

percelen Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde 
          Gevraagd besluit:  
          1. 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  
              “Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde” en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw van 3  
              drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde. 
          2. Op grond van de Inspraakverordening  bepalen dat het bestemmingsplan en het bouwplan te zijner  
              tijd gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het   
              indienen van een schriftelijke zienswijze. 
          Besluit raad:    
  
16. Vaststellen structuurvisie wonen 2013 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met de Nota van Zienswijzen, behorende bij de structuurvisie Wonen 2013. 
          2.  Vaststellen van de structuurvisie 2013, gemeente Tynaarlo 
          Besluit raad:    
 
17. Verklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van de bovenverdieping tot woonruimte op het 

perceel Brinkstraat 7 te Vries 
     Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het wijzigen van de bovenverdieping 

tot woonruimte op het perceel Brinkstraat 7 te Vries. 
          Besluit raad :  
 
18. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2013‘.   
          Besluit raad:    
       
19. Vaststellen vergaderrooster 2014 

Gevraagd besluit: H et concept-vergaderrooster gemeenteraad 2014 vaststellen. 
Besluit Raad: 
 

20. Informatie uit de Rekenkamer 
Gevraagd besluit:  Kennisnemen van het Jaarprogramma 2013  
Besluit Raad: 
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21. Informatie uit de raadswerkgroep Ruimtelijke Ordening/ Welstand 

Gevraagd besluit:  Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 19 juni 2013 
Besluit Raad: 
    

22. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 11, 18 en 25 juni, 2 en 9 juli, 6 en 13 augustus 2013 

  Verzonden brieven: 
-     22 januari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Bezuinigingen sport; 
- 30 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Milieuverslag 2012; 
- 06 juni 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Openbaarmaking stukken “dossier Heijerman”;  
- 07 juni 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Toezending perspectievennota 2013; 
-     10 juni 2013, aan de gemeenteraad, VNG ledenbrief d.d. 17 mei 2013 inzake de stand van zaken  
      decentralisaties; 
- 12 juni 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Brief gemeenteraad sluiting obs Meester Crone 

Oudemolen; 
- 17 juni 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Uitnodiging voor het wereldfeest; 
- 24 juni 2013, Gemeente Tynaarlo, de heer Mr J.P.J. van Muijen, betreft: Bericht van OR aan CdK,  
      B&W  & raad; 
- 26 juni 2013, aan de fractie D66, betreft: Beantwoording brief 30 mei jl; 
- 2 juli 2013, aan de fractie VVD, betreft: Beantwoording mail VVD 10 juni wat betreft financiële  
      boekingen; 
- 2 juli 2013, aan de fractie VVD, betreft: Beantwoording mail VVD betaling juridische kosten; 
- 2 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Financiële ondersteuning PBhoeve Beheer; 
- 2 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken centrumplan Vries;  
- 2 juli 2013, aan de gemeenteraad en de steunfractie, betreft: reactie op de mail van de heren  
      R.J. Nieland, G. Ritsma, De Gouden Engel e.a. Centrumplan Eelde; 
- 2 juli 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Aanbesteding verwerking restafval; 
- 2 juli 2013, aan de fractie VVD, betreft: Beantwoording mail VVD betaling juridische kosten; 
- 2 juli 2013, aan de heer G. Ritsma, betreft: Reactie op e-mailbericht aangaande Centrumplan Eelde d.d. 

25 juni 2013; 
- 2 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: De Bronnen, uitgiftescenario’s; 
- 3 juli 2013, aan de heer FA. Pentenga, betreft: Situatie m.b.t. muurtje voor apotheek Zuidlaren;  
- 9 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Pilot Harmonisatie Peuteropvang Tynaarlo; 
- 9 juli 2013 aan de fractie PvdA/ de heer A. Kalk, betreft: Beantwoording mail 21 juni jl. informatie over 

betaling medewerkers; 
- 9 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Status woningbouwprogramma Woonborg; 
- 11 juli 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: “onrust in de organisatie”; 
- 11 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Proces centrumplan Zuidlaren; 
- 11 juli 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Handhavingsprogramma 2013; 
- 22 juli 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Zwerfvuil; 
Ter inzage: 
- Pedagogisch Civil Society – stand van zaken; 
- Evaluatie ontwikkeling GW;  
- Advies/ verantwoording Klankbordgroep Zuidlaren ; 
- Noordermaat: Jaarbericht 2012; 
- Jaarverslag Toezicht Kinderopvang; 
- Jaarverslag Werkplein Baanzicht; 
- Afschrift omgevingsvergunning voor wijzigen van gebouwen; 
- Regionaal en bovenregionaal uitvoeringsplan 2013-2015 transitie jeugdzorg en voortgangsreportage; 
- Mileuverslag 2012. 

          Besluit raad:    
 
23. Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage) 
          Vergaderstukken Algemene Vergadering Groningen Airport Eelde d.d. 20 juni 2013 

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

Besluit raad:  
 
25. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
26. Sluiting 

           
 

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


