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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 22 april  2014,  
aanvang 19.30 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 

 
 
 
 

 
P. Adema 
 
AGENDA 
 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari, 25 en 27 maart 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 8 t/m 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
7. Beëdiging steunfractieleden 
          Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van de steunfractieleden over te gaan. 
          Besluit raad 
 
8. Vaststellen bestemmingsplan Noord Es Zuidlaren  
          Gevraagd besluit: 
          1. Bestemmingsplan Noord Es Zuidlaren vaststellen; 
          2. beeldkwaliteitplan Noord Es Zuidlaren vaststellen; 
          3. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

    Besluit raad 
 

9. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Ter Borch Rietwijk Zuid  
          Gevraagd besluit: 

1.  De “zienswijzennota Ter Borch, Rietwijk Zuid”  met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen  
  vaststellen; 

2.  het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan  “Ter Borch, Rietwijk Zuid” vaststellen met  
 in acht name van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het concept  
 beeldkwaliteitplan; 

3.  voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
    Besluit raad 

 
10. Tractieplan Gemeentewerken 

                       Gevraagd besluit 
1.   Een krediet beschikbaar stellen van € 382.000,--  (excl. BTW) voor het  aanschaffen van      
     gemeentelijke voertuigen, conform het tractieplan. .  
2.   De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve mechanisatie 
     buitendienst 

                       Besluit raad: 
 

11. Verkoop aandelen Attero NV 
                       Gevraagd besluit 

1.  Kennisnemen van de verkoop van de door de gemeente Tynaarlo gehouden aandelen in Attero aan 
Recycleco B.V., onderdeel van Waterland Private Equity Investments en eventuele wensen en 
bedenkingen naar voren brengen. 

2.  Ervan kennisnemen dat het begrotingstekort vanaf 2015 en verder met € 4.000 toeneemt als 
     gevolg van de verkoop van de Atteroaandelen. 
3.   De resterende verkoopopbrengst ad € 291.000 storten in de reserve met inkomensfunctie (de zgn  
    “Essentreserve”) 

                       Besluit raad: 
 

12. Verkeersvoorzieningen Borchsingel 
          Gevraagd besluit:  
          1.   In de Borchsingel vier oversteken aanpassen, fietsvoorzieningen ten behoeve van de scholen  
                aanbrengen; 
          2.   een maatschappelijk krediet van € 60.000,-- excl. BTW beschikbaar stellen; 
          3.   het krediet dekken voor een bedrag van € 30.000,-- uit de exploitatie Ter Borch en voor een bedrag 
                van € 30.000,-- uit de Algemene Reserve Grote Investeringen. 
          Besluit raad: 
 
13. Begrotingswijziging       

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

             Besluit raad: 
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Schorsing vergadering tot ongeveer 20.30 uur 
 

BESPREKEN 
 
14. Afscheid wethouders 
 
15. Debat: Coalitieakkoord 2014-2018 (wordt nagezonden) 

Qua procedure wordt voorgesteld het debat over dit onderwerp uit maximaal twee termijnen te laten 
bestaan en dat de fracties hiervoor in totaal maximaal 5 minuten spreektijd krijgen. Interrupties worden in 
principe niet tot de spreektijd gerekend. 
Besluit raad: 
 

16. Benoeming wethouders 
Artikel 35 van de gemeentewet geeft aan dat de raad de wethouders benoemt. 

          Besluit raad: 
 
17. Beëdiging wethouders 

Artikel 41a van de gemeentewet geeft aan dat de wethouders, alvorens deze hun functie kunnen 
uitoefenen, in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen.  

          Besluit raad: 
 
18. Sluiting 

           
 

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


