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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 10 februari 2015,
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

drs. M.J.F.J. Thijsen
AGENDA

1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 januari 2015 en vaststellen actielijst

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 16 geagendeerde onderwerpen.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
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BESPREKEN
7.

Uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II.
Gevraagd besluit:
1. De uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II
aannemen en instemmen met de lijn van het college om op basis van het rapport het onderzoek als
afgerond te beschouwen.
2. Kennisnemen van de brieven die gezonden zijn naar de gemeenteraad en de direct betrokkenen.
Besluit raad:

8.

Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan (Op verzoek van de fractie van GroenLinks overgekomen
van de raad van 13 januari 2015)
Gevraagd besluit: Uitleg van het college en - indien gewenst - het indienen van zienswijzen.
door de raad.
Besluit raad:

9.

Realisatie minitransferia tussen de steden Assen en Groningen (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar
Tynaarlo)
Gevraagd besluit:
1 Het college opdracht geven om, samen met de provincie Drenthe, een plan te ontwikkelen voor de
realisatie van meerdere minitransferia in het gebied tussen de steden Assen en Groningen;
2 daarbij als kader stellen dat deze minitransferia goed in de omgeving dienen te worden ingepast en
dat deze niet perse aan een auto(snel)weg gelegen behoeven te zijn;
3 daarbij voorts als kader stellen dat de uitbreiding van de carpoolplaats in Westlaren als een pilot
zal dienen voor de ontwikkeling van de overige minitransferia;
4 het college opdracht geven om de raad uiterlijk voor 1 juli 2015 over het voorgaande te
informeren.
Besluit raad:

10.

Brief college burgemeester en wethouders m.b.t. beantwoording vragen Centrumplan Eelde (op verzoek
van de fracties van VVD en Gemeentebelangen)
Gevraagd besluit: De gevraagde discussie voeren en standpunt bepalen.
Besluit raad:

AKKOORD/ KORT BESPREKEN
11.

Tractieplan “T”
Gevraagd besluit:
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 130.000,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van tractie,
voortvloeiend uit het tractieplan 2015.
2. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de algemene reserve.
Besluit raad:

12.

Concept uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de concept-uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo
2. Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor 2015 vaststellen op € 50.000.
Besluit raad:

13.

Initiatief voor het realiseren van een camperkampeerplaats op het perceel Bolwerk 1 Zuidlaren
Gevraagd besluit: Geen medewerking verlenen tot wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van
de vestiging van een camperkampeerplaats op het perceel Bolwerk 1 te Zuidlaren.
Besluit raad:
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14.

Planologische medewerking toekomstige uitbreiding zonnepanelenveld Vriezerbrug-Zuid
Gevraagd besluit: De intentie uitspreken om medewerking te verlenen aan een planologische procedure
voor uitbreiding van het zonnepanelenveld aan de Onlandweg tot circa 1,6 hectare.
Besluit raad:

15.

Coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning aanleg rotonde nabij aansluiting
Dorpsstraat-Berkenlaan (N386) te Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan
“Tynaarlo” en (2) de omgevingsvergunning voor de aanleg van een rotonde nabij de aansluiting van
de Dorpsstraat – Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo;
2. op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de
mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze;
3. burgemeester en wethouders uitnodigen 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 leggen”.
Besluit raad:

16.

Vaststellen van de 1 wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.
e
Gevraagd besluit: De 1 wijziging op de legesverordening 2015 vaststellen.
Besluit raad:

17.

Informatie uit het college:
Besluitenlijsten van: 6, 13, 20, en 27 januari 2015.
Verzonden brieven:
- 11 december 2014, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo: betreft: Presentatie stand van zaken Baasis;
- 8 januari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Uitstel financiële doorrekening Transities;
- 13 januari 2015, aan de fractie van de VVD, betreft: Vragen Centrumplan Eelde;
- 15 januari 2015, aan bewoner Eelde, betreft: Vragen Centrumplan Eelde;
- 13 januari 2015, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: brief d.d. 15 december 2014,
Vragen over Stichting Baasis;
- 15 januari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Informatie ontwikkeling crematorium Kranenburg Zuid;
- 15 januari 2015, aan de fractie van GroenLinks, betreft: Accommodaties in Tynaarlo;
- 20 januari 2015, aan de fractie van D66, betreft: Vragen rotonde Adoptieplein;
- 22 januari 2015, aan de fractie van de PvdA, betreft: Ontwikkeling voorzijde PBH- terrein;
- 23 januari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Proces MER transferium;
- 28 januari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen onderwijshuisvesting mfa Ter Borch;
- 28 januari 2015, aan de fractie van D66, betreft: Tariefwijziging voor software PinkRoccade Local
Government;
- 28 januari 2015, aan de fractie van GroenLinks, betreft: Behandeling vragen, klachten, en opmerkingen
van inwoners door de gemeente;
- 28 januari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Proces inpassing scouting Nicolaasgroep in het gebied
Meerzicht Midlaren;
- 29 januari 2015, aan gemeenteraad, betreft herziene brief Loopstukken II Tynaarlo
- 29 januari 2015, aan de fractie van PvdA, betreft Tynaarlo Lokaal
Ter Inzage:
- 21 januari 2015 verzonden: Gemeentelijk rioleringsplan 2014- 2018;
- Managementletter 2014.
Besluit raad:

18.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 januari 2015)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.
Besluit raad:

e
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19.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)

20.

Sluiting

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