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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 28 mei 2013 , 
aanvang 18:30 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 14 mei 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. 
 
BESPREKEN: 

 
5. Vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 2012 gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1.   Het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 vast te stellen; 
2.   Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat; 
3.   Vaststellen van de exploitaties Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen,   
      Ter  Borch, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug en Groote Veen; 
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4.   Het afsluiten van het complex De Inloop; 
5.   Instemmen met een winstneming van € 270.000 vanuit het complex Oude Tolweg; 
6.   Kennisnemen van de opgelegde taakstelling van 5% inzake het project Ter Borch. 
Besluit raad:   
 

6. 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 8 t/m 12 op agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
  
8. Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en PlanMER 

Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en het Bestemmingsplan Buitengebied 
Tynaarlo en PlanMER gewijzigd vaststellen. 
Besluit raad:     
  

9. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
          Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en het Bestemmingsplan Bedrijventerrein  
          gewijzigd vaststelling. 

Besluit raad:     
  

10. Structuurvisie Archeologie gemeente Tynaarlo 
Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en de Structuurvisie Archeologie gemeente 
Tynaarlo. 
 Besluit raad:      
      

11. Jaarstukken 2012 en begroting 2014 Meerschap Paterswolde “T”   
          Gevraagd besluit:  

    Kennisnemen van de jaarstukken 2012 en desgewenst naar voren brengen van eventuele zienswijzen en   
    bedenkingen t.a.v. de begroting 2014.  

Besluit raad: 
 
12.     Bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West  

Gevraagd besluit: het bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West vrijgeven voor inspraak en wettelijk 
overleg en burgemeester en wethouders machtigen om na de afronding van de inspraak het wettelijk 
overleg het bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen (art. 3.8 lid 1 Wet 
ruimtelijke ordening) 

          Besluit raad: 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
13      Begrotingswijziging 

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

          Besluit raad: 
 
14.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 7en 14 mei 2013; 
          Verzonden brieven:  
          -  8 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: uitkomsten met bewoners/ eigenaren Zuidoevers naar  
             aanleiding rapportage van de SAOZ; 
          -  8 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: bevorderen transacties woningmarkt; 
          ter inzage: 
          -  evaluatie project huisbezoek 75+  
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15.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 mei 2013) 
          Besluit raad:  
 
16.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
17.     Sluiting           

 
 

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


