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Bijlage[n]
diversen

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 29 januari 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 18 december 2012 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.

Centrumplan Eelde
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken centrumplan Eelde aan de hand van de memo van dit
voorstel.
2. Kennis te nemen van de ontbinding van de verkoopovereenkomst met de Gouden Engel
projectontwikkeling B.V. betreffende de percelen Hoofdweg 73 te Eelde (Ellen Lageman)
Stoffer Holtjerweg 1 en 2 te Eelde (C1000 en de Blokker).
3. De verkoopovereenkomst met de Gouden Engel projectontwikkeling B.V. betreffende het perceel
Hoofdweg 67 te Eelde (garage Koops) te ontbinden.
4. De koopcontracten met NWV betreffende de percelen Hoofdweg 73 (Ellen Lageman) en
Stoffer Holtjerweg 1 en 2 (C1000 en de Blokker) te ontbinden.
Besluit Raad:

8.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parc de Bloemert Midlaren’
Gevraagd besluit:
- Het bestemmingsplan ‘Parc de Bloemert’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPdeBloemert-0401 met de bijbehorende bestanden
gewijzigd vast te stellen;
- De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Parc de
Bloemert’ gewijzigd vast te stellen;
- Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:

9.

Vaststelling geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietwijk Zuid
Gevraagd besluit: Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan Rietwijk Zuid Ter Borch met de daarin
vermelde welstandscriteria vast te stellen.
Besluit raad:

10.

Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo “Doorwerking Rekenkameraanbevelingen”
Gevraagd besluit:
- Kennis te nemen van het rapport “Doorwerking Rekenkameraanbevelingen”; de
conclusies en aanbevelingen te delen en deze over te nemen;
- Artikel 10 lid 2 van de Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo aldus te
wijzigen dat de commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.
Besluit raad

AKKOORD/KORT BESPREKEN
11.

Tijdelijke huisvesting Mariaschool in Groote Veen “T”
Gevraagd besluit: Krediet met maatschappelijk nut van € 112.872 beschikbaar te stellen voor tijdelijke
huisvesting van de Mariaschool in de wijk Groote Veen
Besluit raad:

12.

Verklaring van geen bedenkingen Oude Badweg 60 te Eelderwolde “T”
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een recreatiewoning op
het perceel Oude Badweg 60 te Eelderwolde.
Besluit raad:

13.

Krediet beschikbaar stellen voor vervanging weegbrug op de gemeentewerf
Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 76.000,00 (excl. BTW) voor het vervangen van de
weegbrug op de gemeentewerf.
Besluit raad:
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14.

Vaststellen verordening vergoeding inzameling oud papier (2013)
Gevraagd besluit: Vaststellen van de verordening vergoeding inzameling oud papier (2013).
Besluit raad:

15.

Statutenwijziging stichting Baasis
Gevraagd besluit: In te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting Baasis om een
samenwerkingsschool in Glimmen mogelijk te maken.
Besluit raad:

16.

Vervanging van het brandweervoertuig, de tankautospuit 81-33, van de post Zuidlaren
Gevraagd besluit:
- Krediet beschikbaar stellen van € 265.000,--;
- De kapitaallasten á € 29.592,-- voor 2013 en verder te dekken uit de “reserve brandweer”.
Besluit raad:

17.

Inzet reserve participatie educatiebudget 2013
Gevraagd besluit: Een bedrag van € 25.920, te dekken uit de reserve participatie, te bestemmen voor
het educatiebudget 2013, ter financiering van een cursus alfabetisering van januari – juli 2013.
Besluit raad:

18.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de standen van
de post “onvoorzien 2013”.
Besluit raad:

19.

Informatie Raadswerkgroep Ro/Welstand gemeente Tynaarlo ( ter inzage)
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 26 september 2012.
Besluit raad

20.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van 11, 18 december 2012 en 8, 15 januari 2013.
Verzonden brieven:
- 6 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: beantwoording mail 11 november 2012 betreffende
uitgifte kavels Zuidoevers;
- 6 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Regionaal Instemmingsmodel woningbouw en
bedrijventerreinen;
- 18 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: stand van zaken centrumontwikkelingen Zuidlaren;
- 18 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: intentieverklaring RUD;
- 18 december 2012, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: intentieverklaring RUD;
- 19 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: jaarplan Stichting Trias 2013;
- 20 december 2012, aan de fractie D66, betreft: beantwoording vraag fractie D66 wat betreft inhuur
derden;
- 20 december 2012, fractie PVDA, betreft: informatiebrief aanpak groenvoorzieningen HogewegAnnerweg Zuidlaren;
- 20 december 2012, fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: toekomst dorpshuizen;
- 20 december 2012, aan de fractie CDA, betreft: informatie inzake nieuwe fraudewet;
- 21 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatie betreffende Centrumplan Eelde;
- 21 december 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief van 4 december
2012 van Leefbaar Tynaarlo;
- 21 december 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: antwoordbrief aan Leefbaar Tynaarlo
n.a.v. brief van 25 november;
- 21 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: tarieven 2013 ophalen van grof huishoudelijk afval
c.a;
- 21 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Motie ChristenUnie met betrekking tot mee te nemen
gelden van 2011 naar 2012;
- 27 december 2012, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: btw compensatiefonds;
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- 8 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Inburgering en vooruitblik;
- 11 januari 2013, aan de fractie CDA, betreft: specificatie uitgaven sport- en cultuurpret en cultuurmenu;
- 16 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: geen bijdrage ISV 3 voor centrumplan Vries;
- 16 januari 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief van Leefbaar Tynaarlo
d.d. 15 december 2012;
- 16 januari 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief Leefbaar Tynaarlo van
27 december 2012;
ter inzage:
- 14 december 2012, Alescon, betreft: “Bij de overgang van 2012 naar 2013”;
- Jaarrekening en jaarrapport ICO 2011, begroting 2013 en de uitvoeringovereenkomst.
21.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 januari 2013 )
Besluit raad:

22.

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

23.

Sluiting

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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