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GEWIJZIGDE AGENDA   
  

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 9 december  2014, 
aanvang 19.00 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 25  november 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 17  geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  
 

7. Verordening participatiewet 2015 en Wet maatregelen Werk en Bijstand “T” 
Gevraagd besluit:  
1.  De volgende verordeningen intrekken: 
a)  Afstemmingsverordening wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo 2013; 
b)  Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013;  

          c)  Handhaving verordening Wwb, IOAZ en IOAW gemeente Tynaarlo 2013; 
d)  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Tynaarlo 2013; 
2.  Vaststellen van de volgende verordeningen: 
a)  Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015; 
b)  Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Tynaarlo 2015; 
c)  Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015; 
d)  Verordening individuele studietoeslag gemeente Tynaarlo 2015; 

          e) Handhaving verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tynaarlo 2015; 
 f)  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Tynaarlo 2015. 
Besluit raad:  
 

8. Rekenkameronderzoek Financiering onderwijshuisvesting 
1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting in Tynaarlo. 
2. De aanbevelingen voor de gemeenteraad overnemen; het college opdragen hiervoor voorstellen te  
    ontwikkelen en deze voor juli 2015 voorleggen aan de gemeenteraad. 
3. Het college opdragen voor juli 2015 aan de gemeenteraad te rapporteren over de implementatie van  
    de aanbevelingen voor het college.  
Besluit raad:  
 

9. Verlenging benoeming Raad van Toezicht (RvT) stichting Baasis “T“  
Gevraagd besluit: Onderstaande personen tot 30 september 2015 te benoemen tot lid van de Raad van  
Toezicht van Stichting openbaar onderwijs Baasis:  

           De heer J. van den Broek  
           De heer J. Cooijmans  
           Mevrouw A. Machielsen  
           Mevrouw M. Schreur  

 De heer R. Schuur. 
Besluit raad: 
 

AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
10. Vaststelling bestemmingsplan  Hunzeweg 35 De Groeve  

Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Hunzeweg 35 De Groeve vaststellen overeenkomstig het 
ontwerp dat vanaf 22 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. 
Besluit raad:  

 
11. Verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van 2 winkels op perceel Hoofdweg 77  Eelde  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2:12, lid 1 onder a sub 3o 

               van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeven voor het project “nieuwbouw van 2  
          winkels op het perceel Hoofdweg 77 te Eelde”. 

Besluit raad:  
 
12. Vaststelling evenementenbeleid gemeente Tynaarlo: bruisend en leefbaar!   
          Gevraagd besluit: Het evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; bruisend en leefbaar! vaststellen. 

Besluit raad:  
 

13. Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2014  
Gevraagd besluit: De Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2014 vaststellen. 
Besluit raad:  
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14. Aanvraag maatschappelijk krediet plankosten 2014+ 1e kwartaal 2015 centrumplanontwikkeling Eelde  

Gevraagd besluit: Een maatschappelijk krediet van € 200.000,- excl. BTW beschikbaar stellen voor de 
plankosten 2014 + 1e kwartaal 2015. 
Besluit raad:  
 

15. Inzet armoedegelden 2014- 2015 
Gevraagd besluit:  
1. De raad voorstellen de extra armoedegelden 2014 – 2015  vanuit het rijk  in te zetten op: 
     -   activiteiten die ten doel hebben de maatschappelijke participatie van kinderen die in armoede leven  
         te bevorderen; 
     -   activiteiten die gezinnen en inwoners, die om wat voor reden dan ook, in een financieel   
         lastige  situatie zijn gekomen, ondersteunen; 
2. de gelden 2014 ad. € 22.000,- en 2015 ad. € 82.000,- conform het verdeelmodel besteden. 
Besluit raad:  
 

16. Coördinatieregeling bouw en vestiging ambulancepost Berkenweg 1/1a Zuidlaren 
Gevraagd besluit:  
1.    De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te 

verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan 
“Westlaren” en (2) de omgevingsvergunning voor de bouw en vestiging van een ambulancepost op 
het perceel Berkenweg 1/1a te Zuidlaren; 

2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het bestemmingsplan en het bouwplan 
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen 
van een schriftelijke zienswijze; 

3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 
en het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie 
met de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”.  

           Besluit raad:  
 

17. Controleprotocol 2014 “T” 
Gevraagd besluit:    
1. Het controleprotocol vaststellen. 
2. Het normenkader voor kennisgeving aannemen.        
Besluit raad:  
 

18. Begrotingswijziging 
          Gevraagd besluit: 

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

          Besluit raad:  
 
18a    Raadswerkgroep Vergaderstructuur 
          Gevraagd besluit: instemmen met de invoering van een Lange Termijn Agenda voor de gemeenteraad 

per 2015. 
          Besluit raad: 
 
19. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                       Besluitenlijst van: 11, 18, 25 november 2014.  
        -   sept. 2014 aan de fractie van D66, betreft: Vragen over jaarrekening ISD/ Alescon;   
        -   14 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Stichting Baasis, uitleg werving nieuwe directeur; 

          -   14 nov. 2014, aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft: Beantwoording vragen Drank- en  
               Horecawet; 
          -   17 nov. 2014, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Bodemsanering en ontwikkeling locatie   
               zuivelfabriek te Vries; 
          -   19 nov. 2014, aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft: 1 Sporthal in Eelde- Paterswolde; 
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          -   19 nov. 2014 aan de fractie van de PvdA, betreft: Voorkómen gehoorschade bij evenementen; 
          -   19 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Rekenkameronderzoek naar onderhoud van openbare 
               wegen in de gemeente Tynaarlo; 
          -   20 nov. 2014, aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft: Verkeersveiligheid fazantweg en  
              Helmerdijk; 
          -   21 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Positieve ontwikkelingen in het centrum van Eelde; 
          -   24 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Stichting openbaar onderwijs Baas; 
          -   27 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zake actieplannen en kadernota ‘Tynaarlo  
              verbindt’; 
          -   27 nov. 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Eindafrekening MFA Yders Hoes; 
          -   28 nov. 2014 aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkeling brede school Vries.    
          Ter Inzage: 
          -  Regiovisie Huiselijk Geweld en kindermishandeling Drenthe 2014- 2018; 
          -  Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan. 
          Besluit raad:               

 
20.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot  29 november 2014). 

   Besluit raad:   
 

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

 
22.     Sluiting  

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


