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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 21 januari 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 7 januari 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 15 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.

Uitvoering en krediet verplaatsen woonboten (aangehouden punt raad 7 januari 2014)
Gevraagd besluit:
1. Ter uitvoering van het amendement van 14 mei 2013, instemmen met de verplaatsing van de
woonboot van dhr. Niewold naar de Oostermoerse Vaart te de Groeve, e.e.a conform tekening
1314055INokCO06;
2. De ligplaatsen in de Oostermoerse Vaart in beginsel (tijdelijk) legaliseren middels een wijziging
van het geldende bestemmingsplan en de APV;
3. Instemmen met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 89.600 (incl. BTW) voor het
verplaatsen van de woonboot en alle maatregelen die nodig zijn om dit mogelijk te maken;
4. Instemmen met het dekken van de lasten ad. € 89.600 uit de algemene reserve grote
investeringen.
Besluit raad:

8.

Vaststelling bestemmingsplan Brink Zuidlaren
Gevraagd besluit: Instemmen met de punten 1(a t/m i), 2 (j t/m l) en 3 van het bijgevoegde raadsbesluit
Besluit raad:

9.

Rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van de evaluatie van de rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
2. Het budget van de rekenkamercommissie Tynaarlo met ingang van 2015 verlagen tot € 25.000.
Besluit raad:

AKKOORD/KORT BESPREKEN
10.

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’ (aangehouden
punt raad 7 januari 2014)
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het ontwerp van de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel tussen twee
provinciehoofdsteden’;
2. het ontwerp ter inzage leggen ten behoeve van de uiteindelijke vaststelling en ene
informatiebijeenkomst voor inwoners en belanghebbende organiseren tijdens deze periode
Besluit raad:

11.

Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op de
percelen Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde (aangehouden punt raad 7 januari 2014)
Gevraagd besluit:
1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan
“Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde” en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw van 3
drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23a, 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:

12.

Toegang Sociaal Domein
Gevraagd besluit: Instemmen met de notitie Sociaal Domein
Besluit raad:
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13.

Krediet cultuuronderzoek
Gevraagd besluit: Een bedrag van € 21.000,- ten laste van de Argi ter beschikking te stellen voor het
uitvoeren van het onderzoek door onderzoeksbureau Berenschot.
Besluit raad:

14.

Winkeltijdenverordening
Gevraagd besluit: De verordening vaststellen
Besluit raad:

15.

Reserve participatie: Volwasseneneducatie en handhaving inburgering
Gevraagd besluit:
1. Een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van volwasseneneducatie en dit te
dekken ten laste van de reserve participatie
2. Een bedrag van € 9.759 beschikbaar te stellen ten behoeve van handhaving lopende
inburgeringstrajecten en dit te dekken ten laste van de reserve participatie.
Besluit raad:

16.

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

17.

Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)
Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken van de aandeelhouders vergadering
van 19 december 2013.
Besluit raad:

18.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijst van 7 januari 2014.
Verzonden brieven:
- 23 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: besluitvorming op verzoek van Ahold over
verplaatsing van de AH supermarkt in Zuidlaren;
- 7 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: voorgenomen besluit op verzoek van Ahold over
verplaatsing van de AH supermarkt in Zuidlaren;
- 8 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Grondafwerking sanering Van Wijk & Boerema.
ter inzage:
- Jaarplan 2014 Stichting Trias.
Besluit raad:

19.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 9 januari 2014)
Besluit raad:

20.

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

21.

Sluiting

“T” = tijdgebonden

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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