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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 13 mei 2014,  
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. Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden 
 
3. Vaststellen van de agenda 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 april 2014 en vaststellen actielijst  

 
5. 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. 

 
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 
          agendapunten 9 t/m 15 geagendeerde onderwerpen. 
 
7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan “Ter Borch, Rietwijk Zuid”(overgekomen 

van de raad van 22 april 2014) “T“ 
Gevraagd besluit:  
1. De “zienswijzennota Ter Borch, Rietwijk Zuid en de notitie beantwoording inspreekreactie Grasjuffer 

20-22 met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen vaststellen; 
2. het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan “Ter Borch, Rietwijk Zuid”vaststellen; 
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
Besluit raad:  

 
9. Benoemen leden steunfracties 

Voorgesteld wordt om tot beëdiging van steunfractieleden over te gaan. 
 
10. Benoemen leden audit comité 
          Gevraagd besluit: De voorgestelde leden aanwijzen als lid van het audit comité. 

          
11. Benoemen leden werkgeverscommissie griffier 
          Gevraagd besluit: Drie raadsleden benoemen tot leden van de werkgevercommissie,  
          voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 
 
12. Benoemen leden in bestuur Meerschap Paterswolde 
          Gevraagd besluit: Twee raadsleden benoemen als leden van het Algemeen Bestuur  
           van het Meerschap Paterswolde.  
           
13. Benoemen leden in bestuur samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten 
          Gevraagd besluit: Twee raadsleden benoemen tot lid en plv. lid in het bestuur van  
          het Samenwerkingsverband Zuidlaardermeergemeenten. 

 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
14. Ontwerpbegroting 2015 RUD en ontwerpbegrotingwijziging 2014 RUD  
          (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpbegrotingwijziging 2014 van de RUD. 
2. Instemmen met voorgestelde dekking van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 411.742  
      in 2014 en verder. 
3. Het incidentele voordeel ad € 10.137 toevoegen aan de algemene reserve grote investeringen. 

          Besluit raad: 
 
15. Vaststellen “Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2014”  
          Gevraagd besluit: De “Verordening Gemeentelijke begraafplaatsen 2014” vaststellen. 
          Besluit raad : 
 
16. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de stand van de 
          post “Onvoorzien 2014” 
          Besluit raad: 
 
17. Onderzoeksprogramma 2014  en jaarverslag 2013 RKT (Rekenkamercommissie Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit:  Kennisnemen van het onderzoeksprogramma 2014 en het jaarverslag 2013 van de  
          Rekenkamercommissie Tynaarlo. 
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          Besluit raad: 
 
18. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                         Besluitenlijst van 11, 18 en 25 maart 2014 en 1, 8, 15 en 22 april 2014. 
                   Verzonden brieven: 
                - 17 februari 2014, aan gemeenteraad, betreft: Verslag als bedoeld in art. 12c Woningwet;      
                - 24 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Initiatief voor het realiseren van een 
                  camperkampeerplaats in De Groeve;  
                - 26 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgangsrapportage stichting Baasis; 

   - 26 februari 2014, aan de fractie van GroenLinks: Dierenwelzijn Zuidlaardermarkt;   
   - 04 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beroepszaak Stichting Zorggroep Drenthe i.v.m leges  
     Ludinge 13 te Zuidlaren; 
   - 04 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Uitkomsten verkenning verlengen schelpenpad over de     
     kaderichting Hoogholtje De Groeve; 
   - 04 maart 2014, aan de directies toekomstig hoofdgebruikers MFA Vries, betreft: Reactie op  
     gezamenlijke brief over MFA Vries; 
   - 04 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Project zwembaden en verlenging overeenkomst  
     Aqualaren;     
   - 05 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Infrastructuur en mindervaliden; 
   - 06 maart 2014, aan de Fractie PVDA, betreft: Informatie voortgang pilot in dorp Tynaarlo m.b.t. “De  
     Toekomst Verzilveren”; 
   - 13 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Leerlingprognose 2014; 
   - 13 maart 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Processtappen richting Participatiewet; 
   - 13 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Concept jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013;  
   - 18 maart 2014, aan de kandidaten voor de gemeenteraad, betreft: Verkiezingen 2014; 
   - 20 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarplan St.Trias; 
   - 20 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Rotonde afrit A28-Groningerstraat; 
   - 20 maart 2014, aan de Fractie GroenLinks, betreft: Vervolg vragen over lelieteelt; 
   - 20 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Initiatief voor een healthconcept ( wonen i.c.m. zorg ) in   
     Zeijen; 
   - 20 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Tourist Informatiepunt (TIP) in Zuidlaren; 
   - 27 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Verzoek onderhoud locatie voormalige ontmoetingskerk  
     Vries;  
   - 27 maart 2014, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Glasvezel in het buitengebied; 
   - 27 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Actieplannen in het kader van het economisch beleid van  
    de gemeente Tynaarlo; 
   - 27 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen; 
   - 31 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Sluiting obs De Riethoek in Noordlaren; 
   - 2 april 2014, aan de fractievoorzitters, betreft: Integriteitscan kandidaat wethouders; 
   - 3 april 2014, aan de Fractie CDA, betreft: Subsidie Voedselbank Midden-Drenthe; 
   - 15 april 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Lening en subsidie ‘De Hondsrug verbeeldt’(project  
     zandsculpturen in Zuidlaren); 
   - 29 april 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarstukken 2013 – vertraging definitieve stukken. 
     ter inzage:  

- Evaluatie Milieubeleidsplan 2008-2011 en Beleidsplan duurzaam Bouwen gemeente Tynaarlo. 
- Jaarverslag Rechtsbescherming 2013; 
- Jaarverslag leerplicht 2012-2013; 
- Ontwerpomgevingsvergunning Schelfhorst 24 Paterswolde; 
- Concept jaarverslag en jaarrekening 2013; 
Besluit raad:    

 
19. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot: 1 mei 2014). 

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

 
21. Sluiting 

           
 

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


