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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 26 augustus 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 maart 2014 en 1 juli 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. Vaststelling bestemmingsplan Dennenoord 
          Gevraagd besluit:  

1.    Het bestemmingsplan ‘Dennenoord’ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat  
             in het GML- bestand NL.IMRO.1730.BPDennenoord-0401 met de bijbehorende bestanden gewijzigd  
             vaststellen. 

2.    De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan ‘Dennenoord’  
             gewijzigd vaststellen. 

3.    Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: 
 
8. Subsidie leegstaande winkelpanden (wordt in een volgende raadsvergadering behandeld) 
          Gevraagd besluit: Opheldering van de kant van het college over de afwijzing van het verzoek van de  
          PvdA fractie om een subsidie voor leegstaande winkelpanden beschikbaar te stellen en daarover een  
          discussie voeren. 
          Besluit raad: 
 
9. Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 Regio Groningen – Assen 
          Gevraagd besluit:  
          Instemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. 
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
10. Wijziging bestemming Hoofdweg 105/105a Oudemolen 
          Gevraagd besluit: 

1. De bereidheid uitspreken om in het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo de bestemming 
“maatschappelijk” van het perceel Hoofdweg 105 en 105a te Oudemolen gedeeltelijk te wijzigen; 

2. burgemeester en wethouders uitnodigen daartoe een bestemmingsplan in procedure te brengen; 
3. bepalen dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspreek en het wettelijk overleg met Rijk en 

provincie etc. kan worden gebracht; 
4. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uitnodigen om het 

bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen, conform art. 3.8, lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening.  

      Besluit raad: 
 

11. Wijziging bestemming perceel Groningerstraat 21 te Midlaren (voormalig Brasa do Brasil) van   
          horecadoeleinden naar een woonbestemming. 
          Gevraagd besluit: Instemmen met een wijziging van de bestemming van het perceel Groningerstraat 21  
          te Midlaren van horecadoeleinden naar een woonbestemming en hiervoor een 
          bestemmingsplanprocedure starten op kosten van initiatiefnemer. 

      Besluit raad: 
 
12. Beschikbaar stellen reserve Ter Borch 
          Gevraagd besluit:  

1. Een budget beschikbaar stellen van € 114.450,- voor kosten die voortkomen uit de eerste fase  
              oplossen ruimtetekort mfa Ter Borch; 

          2.     dit bedrag dekken uit de reserve tijdelijke huisvesting Ter Borch (522000067); 
          3.     de reserve tijdelijke huisvesting Ter Borch aan het einde van 2014 opheffen en een eventueel 
                  restant overhevelen naar de Algemene Reserve Grote Investeringen. 
          Besluit raad: 
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13. Vertrouwenscommissie; toevoeging adviseurs “T” 
          Gevraagd besluit:  
          Aan de Vertrouwenscommissie de adviseurs, mevr. N. Hofstra (wethouder) en de heer J. Nieukerken   
          (gemeentesecretaris- directeur), toevoegen. 
          Besluit raad: 
 
14. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de stand van de 
          post “Onvoorzien 2014” 
          Besluit raad: 
 
15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                       Besluitenlijst van 24 juni, 1 juli, 5 augustus en 12 augustus 2014. 
                 Verzonden brieven: 
                 -  20 juni 2014, aan de gemeenteraad Tynaarlo, betreft: Ruimingsbeleid begraafplaatsen gemeente   

       Tynaarlo; 
                 -  24 juni 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Stopzetting Awerc;  
                 -  24 juni 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording vragen aan de gemeenteraad over de  

       begroting van de RUD- Drenthe; 
- 24 juni 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang stichting Baasis; 
- 25 juni 2014, aan de fractie CDA, betreft: Beantwoording vragen over Wet markten overheid; 
- 26 juni2014, aan de gemeenteraad, betreft: Cliëntondersteuning MEE 2015; 
- 27 juni 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport   
  Eelde; 
- 03 juli 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgangsbericht gerechtelijke procedure damwanden    
  Grontmij/Tynaarlo; 
- 03 juli 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Kadernota Wmo 2015 ‘Samen lossen we het op”; 
- 04 juli 2014, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: Verkeersveiligheid Paterswolde; 
- 08 juli 2014, aan de fractie Groen Links, betreft: Situatie stichting Baasis; 
- 09 juli 2014, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: Beantwoording vragen vanuit de  
  raadsvergadering van 1 juli 2 014 inzake verkeerssituatie van en bij de rotonde in Paterswolde; 
- 15 juli 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording vragen van de gemeenteraad gemeentelijk  
  rioleringsplan 2014-2018 (GRP); 
- 17 juli 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Leefbaar Tynaarlo maaibeleid 2014; 
- 17 juli 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Reactie op uw brief over een app meldingen openbare  
  ruimte (MOR); 
- 05 augustus 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Huisvesting vergunninghouders:voortgang; 
- 12 augustus 2014 aan de fractie GroenLinks, betreft beantwoording vraag MER De Punt; 
- 12 augustus 2014 aan de fractie van de CU, betreft beantwoording vraag MER De Punt; 
- 12 augustus 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarverslag 2013 Stichting Baasis; 

    ter inzage: 
           -  Managementletter 2014 (vertrouwelijk); 
           -  Kadernota Jeugd 2015-2016; 
           -  Actualisatie toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; 
           Besluit raad:    

 
16. Vergaderrooster gemeenteraad 2015 

Het vergaderrooster voor de raad voor 2015 conform het schema vaststellen. 
   Besluit raad:   
 

17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 augustus 2014). 

   Besluit raad:   
 

18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad : 
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19. Sluiting 

           
 

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


