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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 18 februari 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. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 februari 2014 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 
          agendapunten 7 t/m 13  geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Herziene grondexplotaties per 1 januari 2014 
          Gevraagd besluit 
          1.   Vaststellen van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2014 van de volgende projecten: 

- Ter Borch 
- Oude Tolweg Zuid 
- Zwarte Lent 
- Zuidoevers 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 

         2.       Het te nemen voorziene verlies van de projecten Donderen en Vriezerbrug bedrijventerrein  
                   ad € 138.754.- verwerken in het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2013.  
         3.       Kennis nemen van de vrijval van de voorziening inzake de taakstelling Ter Borch ad € 559.892,-. 
          Besluit raad: 
 

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
8. Vaststelling gemaakte kosten ruiming munitie rotonde Meerweg “T”     
          Gevraagd besluit:   
          De gemaakte kosten voor ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog ter plaatse van de rotonde 
          Meerweg vaststellen op € 228.364,--. 

Besluit raad: 
 

9. Projectvoorstel “De Hondsrug verbeeldt!” 
          Gevraagd besluit:   
           1.   Kennis te nemen van het projectvoorstel ‘De Hondsrug verbeeldt’ voor het organiseren van een  
           2.   Een onderhandse lening van € 150.000 te verstrekken tegen een rente van 4,5% aan de ‘Stichting  
                 De Hondsrug verbeeldt’, onder de voorwaarde dat door de stichting dekking wordt gevonden voor de  
                 gehele opbouw- en opstartkosten van het project van € 548.500.  
           3.   Ten bate van het educatieve deel van het evenement een subsidie van € 50.000 te verstrekken ter  
                 ondersteuning van het project en deze subsidie te dekken uit de budgetten voor economie en  
                 recreatie en toerisme. 

Besluit raad: 
              

10. Renovatie en tijdelijke huisvesting cbs Menso Alting               
          Gevraagd besluit : 

    1. Een krediet met economisch nut van € 1.140.318 incl. BTW beschikbaar stellen voor de  
              renovatie van de cbs Menso Alting; de afschrijftermijn vaststellen op 40 jaar en de kapitaallasten  
              ad € 79.822 te dekken uit IAB budget (nr. 4210120) 
          2. Een krediet met maatschappelijk nut van € 185.673 incl. BTW beschikbaar stellen voor de 
              tijdelijke huisvesting van de cbs Menso Alting in de Bladergroenschool en dit maatschappelijk  
              krediet ad € 185.673 incl. BTW dekken uit de reserve IAB (521000016) 

Besluit raad: 
 

11. 1e Wijziging legesverordening 2014  
          Gevraagd besluit:  De 1e  wijziging van de Legesverordening 2014 vaststellen 

Besluit raad: 
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12. Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A 
          Gevraagd besluit:   
          1. Een krediet van € 870.000 beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de rioolmaatregelen Westlaren  
              deelgebeid A. 
          2. Een maatschappelijk krediet van € 55.0000 beschikbaar stellen voor het, ten gunste van de  
              verkeersveiligheid, verplaatsen van een gedeelte van het fietspad langs de Tienelsweg. 

Besluit raad: 
 

13. Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014 
          Gevraagd besluit:  Vaststellen van de Verordening vergoeding inzameling oud papier 2014 

Besluit raad: 
              

14. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2014‘.   

Besluit raad: 
 

15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijst van 28 januari en 4 februari 2014. 

    Verzonden brieven: 
    - 27 januari 2014, Paardensportcentrum Jan Dolfing, betreft: bezwaar op (Ontwerp) Structuurvisie De   
      Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries;   
    - 30 januari 2014, aan de Gemeenteraad, betreft: ontwerp -bestemmingsplan “Dennenoord” ter inzage; 
    - 30 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: uitnodiging raadsleden ontwerp Structuurvisie  
      Cultuurhistorie;  
    - 30 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: melding en herstel lekkage sporthal de Marsch januari    
      2014; 
    - 30 januari 2014, aan de Fractie GroenLinks, betreft: beantwoording vragen over toepassing en gevaren    
      gewasbeschermingsmiddelen bij lelieteelt; 
    - 31 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: berichtgeving over het voormalig dorpshuis te Yde; 
    - 4 februari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: collegebrieven op reacties van ZOV, klankbordgroep en  
      Leyten over de verplaatsing van de AH supermarkt en stand van zaken onderzoeksopdracht  
      intentieovereenkomst PBH. 
 ter inzage:  
    - Verweerschrift bestemmingsplan Ter Borch, Rietwijk Noord;     
    - Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en Handhaving; 
    - Plan van de werkgroep Creatieve Industrie. 
    Besluit raad:    
 

16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 februari 2014) 

    Besluit raad:    
 

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

 
18. Sluiting 

           
 

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


