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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 7 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 10 december 2013 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 
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BESPREKEN 
 
7. Locatieonderzoek MFA Vries  
          Gevraagd besluit: Bespreken van de resultaten van het locatieonderzoek MFA Vries zoals beschreven  
          in de notitie ‘Nadere verkenning locaties MFA Vries’ (d.d. 19 december 2013), inclusief de gezamenlijke 
          standpuntverklaring van de hoofdgebruikers. 
          Besluit raad: 
 
8. Starterswoningen Donderen (overgekomen uit de raad van 10 december 2013) 

Gevraagd besluit: Ten behoeven van realisatie van maximaal vier starterswoningen in Donderen de in 
de grex Donderen geraamde grondopbrengsten neerwaarts bij te stellen met € 84.325 excl. btw en het 
hierdoor ontstane verlies te nemen bij vaststelling van de exploitatieopzet 2014. 

          Besluit raad:  
 
9. Uitvoering en krediet verplaatsen woonboten 
          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: 
 

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
10. Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’ 

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. Coördinatieregeling bouw 3 drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23, 27 en 27a te 

Eelderwolde (overgekomen uit de raad van 10 december 2013) 
          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 23, 27 en 27a te Eelderwolde” en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw van 3  
    drijvende recreatiewoningen op de percelen Groningerweg 23, 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. Vaststelling bestemmingsplan Centrum Paterswolde.  
          Gevraagd besluit: 

1. Vaststellen de Notitie “zienswijzen coördinatieregeling Centrum Paterswolde”; 
2.   Aan de ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan “Centrum Paterswolde” tegemoet  
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      komen zoals in onderdeel III van de Notitie “zienswijzen coördinatieregeling Centrum Paterswolde”  
      is aangegeven; 
3.   De toelichting op het bestemmingsplan aanvullen zoals bij onderdeel III onderdeel A van de Notitie  
      “zienswijzen coördinatieregeling Centrum Paterswolde” is aangegeven; 
4.   Vaststellen het bestemmingsplan “Centrum Paterswolde”, in overeenstemming met het ontwerp zoals  
      dat vanaf 18 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 
5.   Verklaren, dat het bestemmingsplan mede wordt vastgesteld ten behoeve van de aanleg of  
      wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet; 
6.   Bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van de Albert  
      Heyn supermarkt en de herordening van de inpandige winkels op het perceel Hoofdweg 202 te  
      Paterswolde met bijbehorende parkeervoorzieningen en andere werken en werkzaamheden, geen  
      exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. Dit  
      aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie van die in het plan begrepen gronden  
      anderszins is verzekerd in verband met een afgesloten anterieure overeenkomst; 

          Besluit raad:  
 
13. Krediet realisatie centrumplan Paterswolde 
          Gevraagd besluit:  

    Een krediet beschikbaar stellen van € 2.869.000,-, excl. BTW voor realisatie centrumplan  
    Paterswolde, aanpassing van het rioolstelsel, fietspad en openbare verlichting Hoofdweg te Paterswolde. 

          Besluit raad: 
 
14. Afvalstoffenverordening 2014  
          Gevraagd besluit:  Vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2014        
          Besluit raad: 
 
15. Krediet aanschaf ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk afval     
          Gevraagd besluit:  Kredieten beschikbaar te stellen: 
          1. van € 300.000 exclusief btw voor vervanging en uitbreiding met nieuwe verzamelcontainers; 
          2. van €   28.070 exclusief btw voor overname van reeds gebruikte verzamelcontainers.   

Besluit raad: 
 

16. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2013‘.   

Besluit raad: 
              

17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 3, 10 en 17 december 2013. 

   Verzonden brieven: 
    - 26 november 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: stichting Baasis; 
    -  3 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: afsluiten dossier fusie Haren; 
    -  5 december 2013, aan de fractie VVD, betreft: vraag Winkeltijdenwet; 
    -  5 december 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beantwoording email-vragen over  
       starterswoningen en centrumplan Vries; 
    -  5 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken Centrumplan Eelde; 
    -  5 december 2013, aan de fractie PVDA, betreft: tenten Corso en Zuidlaardermarkt; 
    -  9 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: toelichting realisatie motie CU – reservepositie; 
    -  9 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Motie winkeltijdenwet;  
     verbeteren met € 1 miljoen t.o.v. begroting 2013; 
    - 16 december 2013, aan de Fractie D66, betreft: reactie brief extra kavels Groen Lint; 
    - 16 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: raag VVD over verordening toeristenbelasting; 
    - 16 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: afhandeling eerdere afspraken camping Meerzicht te  
      Midlaren; 
    - 18 december 2013, aan de Fractie CDA, betreft: Steenmarterproblematiek; 
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    - 18 december 2013, aan de Fractie VVD, betreft: Beantwoording vragen VVD fractie inzake  
      peuteropvang/peuterspeelzaalwerk; 
 
   - 19 december, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkeling Rietwijk Zuid; 
   - 19 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Bestemmingsplan Brink Zuidlaren.   
     ter inzage:  
   - Concept bestuursrapportage 2013 Werkplein Baanzicht; 
   - Jaarprogramma RUD 2014; 
   - Jaarplan 2014 Stichting Trias.           
   Besluit raad:    

 
18. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)     

Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering         
d.d. 19 december 2013. 
Besluit raad: 

 
19. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 19 december 2013). 

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     


