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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 8 december  2015, 
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 

 
 
 
 
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november 2015 en vaststellen van de  

digitale langetermijnagenda met toezeggingen  
 

4. Vragenrecht 
 In artikel 42 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. Brief college aan gemeenteraad d.d. 19 oktober 2015 aan de fractie van de VVD (beantwoording  

vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure Ter Borch) Overgekomen van de raad van 24 november 
2015. 

          Gevraagd besluit: 
bespreking van de door het college aan de fractie van de VVD gezonden brief d.d. 19 oktober jl. 
betreffende beantwoording vragen n.a.v. start bestemmingsplan crematorium                 

          Besluit raad: 
 
8. Referendumverordening Tynaarlo 2015 (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Overgekomen van de raad van 24 november 2015. 
         Gevraagd besluit: Vaststellen van de Referendumverordening Tynaarlo 2015 voor de gemeente   
         Tynaarlo. 
          Besluit raad 
 
9. Vaststellen belastingverordening 2016 “T” Overgekomen van de raad van 24 november 2015 
          Gevraagd besluit:  

    A.   de volgende verordeningen vast te stellen: 
                 1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016 
                 2.   Verordening forensenbelasting 2016 
                 3.   Verordening leges en tarieventabel 2016 
                 4.   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016 
                 5.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2016 
                 6.   Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
                 7.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2016 
                 8.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016 
                 9.   Verordening rioolheffing 2016 
                 10. Verordening toeristenbelasting 2017 
           B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 
          Besluit raad 
 
10. Dorpsagenda Vries 
          Gevraagd besluit:  

1. De dorpsagenda Vries, versie 2, “Lommerrijk wonen in een Drents brinkdorp”, d.d. 1 november 2015 
vaststellen 

2. Een maatschappelijk krediet van €  500.000,- (excl. BTW) beschikbaar stellen voor de herinriching van 
de openbare ruimte in het centrum van Vries en in te stemmen met de volgende dekking: 

• €  400.000,- door inzet van reeds voor het centrum van Vries gereserveerde en meegenomen 
gelden 

• € 100.000,- door inzet van een bijdrage vanuit de Regio Groningen-Assen in het kader van de 
regeling “substantiële projecten”. 

          Besluit raad: 
                
11. Inpassing 3 thema’s in de begroting 2016-2019 
          Gevraagd besluit: Ten aanzien van het sociaal domein: 

a.  Instemmen met de uitwerking van het thema sociaal domein zoals opgenomen in bijlage 4; 
b.  Kennisnemen met het verwachte tekort 2016 ad. € 1 miljoen op basis van de meest recente informatie; 
c. In de begroting 2016 nog geen aanpassing van het budget voor het sociaal domein doorvoeren, maar  
    de informatie uit de monitor bij de voorjaarsbrief 2016 en najaarsbrief 2016 afwachten; 
d.  Instemmen met het tot uitdrukking brengen van het tekort op het sociaal domein 2016 in het 

rekeningresultaat 2016.  
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          Ten aanzien van het accommodatiebeleid: 
a.  Instemmen met de uitwerking van het thema accommodatiebeleid zoals opgenomen in bijlage 4; 
b.  Voor Eelde-Paterswolde kiezen voor sloop van de huidige sportaccommodaties (sportcomplex de   
    Marsch en gymzaal de Kooi) en inzetten op nieuwbouw van een dubbele sporthal in de wijk Groote     
    Veen; 
c. Voor Tynaarlo kiezen voor sloop van de huidige gymzaal en het aangebouwde dorpshuis en inzetten  
    op nieuwbouw van een gymzaal met basisafmetingen. Deze nieuwbouw incidenteel dekken door het      
    vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Argi. Hierbij tevens besluiten SV Tynaarlo tot  
    1 februari 2016 de mogelijkheid geven de extra financiële middelen (zowel t.b.v. bouwinvestering als 
    exploitatielasten) bijdragen voor realisatie van een gymzaal-plus (gymzaal met grotere afmetingen); 
d.  In lijn met de kadernota van 30 juli jl. voor Vries kiezen voor het aanpassen van sporthal de Kamp en      

sloop van gymzaal de Fledders. 
e.  De interne rekenrente die in de perspectievennota 2013 is bijgesteld van 4,5% naar 3,5% voor nieuwe 
    investeringen ook van toepassing laten zijn voor de reeds gerealiseerde MFA Borchkwartier, MFA  
    Ydershoes, MFA De Zeijer Hoogte en vernieuwbouw van de Menso Altingschool; 
f.   In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de kapitaallasten  
    voor MFA Borchkwartier structureel dekken uit de voor het accommodatiebeleid beschikbare middelen.  
    De bestemmingsreserve MFA Borchkwartier per 1-1-2016 opheffen en het saldo ad. € 4.259.000 
    overhevelen naar de Argi.  
g.   De reserve IAB per 1-1-2016 opheffen en het saldo ad. € 7.584.500 overhevelen naar de Argi.  
h.   In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de kapitaallasten    
     voor MFA Ydershoes en MFA De Zeijerhoogte incidenteel dekken. Hiervoor per 1 januari 2016 een  
     bestemmingsreserve vormen ter dekking van de kapitaallasten voor de resterende looptijd. Voor MFA  
     Ydershoes gaat het om een bestemmingsreserve van € 5.305.000 en voor MFA De Zeijerhoogte om 
     een bestemmingsreserve van € 5.124.000. Deze bestemmingsreserves worden gevormd ten laste van  
     de Argi.  
i.   In het verlengde van het besluit van 30 juni jl. om in 2016 voor Zuidlaren een integraal plan opstellen  
     voor de gemeentelijke onderwijs- en sportaccommodaties. In de berekening van de structureel 
     benodigde middelen van € 2.204.500 rekening houden met een inschatting van de kosten behorende  
     bij de uitvoering van het accommodatiebeleid in Zuidlaren.  
j.   Aan de voor het accommodatiebeleid beschikbare structurele middelen per 1-1-2017 ad. € 1.942.000 
     (peil 2016) structureel € 262.500 toevoegen, zodat de voor het accommodatiebeleid beschikbare 
     middelen per 1-1-2017 € 2.204.500 (peil 2016) bedragen.  
k.  De incidenteel benodigde middelen, raming circa  € 7.444.000 miljoen (hst. 9.4 van de uitwerking  
    zoals opgenomen in bijlage 2), beschikbaar stellen ten laste  van de Argi.  

 
         Ten aanzien van beheer en onderhoud openbare ruimte: 

a.   Instemmen met de uitwerking van het thema beheer en onderhoud openbare ruimte zoals opgenomen  
     in bijlage 4;  
b.   Het budget voor groenonderhoud met ingang van 2017 met € 50.000 (peil 2016) structureel verhogen; 
c.  Voor wegonderhoud instemmen met het scenario maatwerk en aan het budget voor wegonderhoud  
     met ingang van 2017 € 489.968 (peil 2016) structureel toevoegen en vanaf 2018 hieraan € 200.000  
     (peil 2016) structureel toevoegen in verband met mogelijk wegvallen van aanbestedingsvoordelen; 
d.   Met ingang van 2017 een structureel budget voor kapitaallasten van € 224.770 (peil 2016) 
     beschikbaar stellen voor de kapitaallasten behorende bij wegonderhoud behorende bij rioolvervanging    
     (inclusief leefbaarheid); 
e.   Voor kunstwerken voor 2017 een bedrag van € 12.602 (peil 2016) beschikbaar stellen en vanaf 2018  
     dit bedrag verhogen naar € 210.957 (peil 2016); 
f.    Voor de kapitaallasten behorende bij de vervanging van verkeersregelinstallaties met ingang van 2017  
     een structureel budget van € 9.533 beschikbaar stellen.  

          Besluit raad: 
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12. Brief BEZINN, betreft Impasse budget Jeugdzorg provincie Drenthe en stichting BEZINN Op verzoek van 
enkele fracties geagendeerd) 

         Gevraagd besluit: bespreking van de door de raad ontvangen brief van stichting BEZINN en daarover 
         desgewenst een discussie voeren. 
          Besluit raad 
 
 
HAMERSTUKKEN  
 
 
13. Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Baasis “T” 
          Gevraagd besluit: De heer R. Renting voorgedragen door de GMR benoemen tot lid van de RvT van 
          Stichting Baasis, voor maximaal 4 jaar ingaande 1 januari 2016. 
          Besluit raad: 
 
14. Vaststelling bestemmingsplan Tusschenwater en kredietaanvraag aanleg fiets- en voetgangersbrug De 

Dijk in De Groeve “T” 
          Gevraagd besluit:  
          1.Vaststellen de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Tussschenwater”; 
          2.De zienswijze van Tennet gegrond verklaren en aan de zienswijze tegemoetkomen zoals in onderdeel 

IV van de Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Tusschenwater”  
is aangegeven; 

          3.Vaststellen het bestemmingsplan “Tusschenwater”, nader gewijzigd en aangevuld zoals in de 
onderdelen IV en V (wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 11) van de “Notitie zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Tusschenwater” is aangegeven;  

          4.Verklaren, dat het bestemmingsplan mede wordt vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging 
van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet en genoemd in bijlage I 
onder 7.3 van de Crisis- en herstelwet. 

          5.Voor de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug in de weg De Dijk in De Groeve een        
              maatschappelijk krediet beschikbaar stellen van € 100.000,- in 2016 
          Besluit raad: 
 
15. Subsidieplafond 2016    “T”        
          Gevraagd besluit:  
          1.  instellen subsidieplafonds 2016 voor de begrotingsposten zoals vermeld op bijlage 2 
          2.  de wijze van verdeling vaststellen conform de vastgestelde uitvoeringsregelingen 
          Besluit raad: 
 
16. Wijziging tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties  
          Gevraagd besluit:  

1.    Akkoord gaan met de wijzigingen in de tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties en     
                deze vaststellen.  
           2.  Instemmen met het beschikbaar houden van het voordeel dat ontstaat als gevolg van de  
                wijzigingen in de tarievenverordening, voor invulling van de taakstellingen op sport. 
           3.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: 
 
17. Vaststellen 1e wijziging op de legesverordening 2016 “T” 
          Gevraagd besluit. De 1e wijziging op de legesverordening 2016 vaststellen 
          Besluit raad: 
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18. Informatie uit het college:  
Besluitenlijsten van:3, 10, 17 en 24 november 2015 
Verzonden brieven: 

          - 30 oktober 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken bestemmingplan Tusschenwater; 
          - 3 november 2015, aan de fractie Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft: reactie op vragen over wijkpost  
            Eelde; 
          - 5 november 2015, aan de gemeenteraad: betreft: Uitwerking thema’s Sociaal domein,  
           Accommodatiebeleid en beheer en onderhoud openbare ruimte; 
          - 10 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: voortgangsrapportage inzake stichting openbaar  
            onderwijs Baasis inclusief jaarverslag en jaarrekening 2014; 
         - 10 november 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Rapport Nut en Noodzaak Transferium De  
           Punt; 
         - 10 november 2015, aan de fractie D66, betreft: Beleid t.a.v. bescherming Weidevogels; 
         - 10 november 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen,allerlei; 
         - 10 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: reactie op reactiebrief Haren (d.d. 14 oktober 2015 
         - 12 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: stand van zaken bedrijfsplan nieuwe organisatie  
             Participatiewet; 
         - 18 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Partiële herziening bestemmingsplan Groot Veen; 
         - 18 november 2015, aan de Fractie CDA, betreft: Beantwoording van uw schriftelijke vragen over   
             eenzaamheid; 
         - 24 november 2015, aan de gemeenteraad betreft: Stand van zaken Werkplein Drentsche Aa; 
         - 24 november 2015, aan de gemeenteraad betreft: Ontwikkeling locatie Paterswolde Noord. 
 
          Ter inzage: 
         - Fase 2, integraal onderzoek gymzaal Tynaarlo gemeente Tynaarlo; 
         - Fase 2, integraal onderzoek sporthal de Marsch gemeente Tynaarlo. 

Besluit raad:  
 

19. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 26 november 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

20. Gemeenschappelijke regelingen  
Geen stukken aangeleverd voor deze vergadering.  
 

21. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
 

22. Sluiting 
 
  

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


