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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 13 januari 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 9 en 16 december 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 
 

http://raad.tynaarlo.nl/


 

 
2 

 
BESPREKEN  

 
7. Kader stellende nota herontwikkeling prins Bernhardhoeve (voorzijde en traverse), Zuidlaren 

Gevraagd besluit: 
1. De kader stellende nota voor de herontwikkeling van de voorzijde en de traverse van het prins  
    Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren vaststellen; 
2. Het college opdracht geven om op basis hiervan in gesprek te gaan met Leyten over de verdere 
    ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie en de mogelijke verkoop van grondposities in het  
    plangebied.  
Besluit raad:  
 

8. Vaststelling evenementenbeleid gemeente Tynaarlo: bruisend en leefbaar! 
(overgekomen uit de raad van 9 december 2014) “T” 
Gevraagd besluit:  
Het evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; bruisend en leefbaar! vaststellen.       
 

9. Businesscase ISD/Alescon en validatie hiervan 
Gevraagd besluit: Op verzoek van de fractie van GroenLinks bespreken. 
Besluit raad:  
 

AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
10. Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 (overgekomen uit de raad van 9 december 

2014) “T” 
Gevraagd besluit: De Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 vaststellen. 
Besluit raad:  
 

11. Vaststelling bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde  
Gevraagd besluit:  
1. Het bestemmingsplan “Burgemeester J.G. Legroweg 3 te Paterswolde” bestaande uit de geometrisch 

bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPBurgLegroweg3-0401 met de 
bijbehorende bestanden digitaal vaststellen. 

2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Burgemeester 
J.G. Legroweg 3 te Paterswolde” eveneens vaststellen. 

Besluit raad:  
 

12. Vaststelling verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden gemeente Tynaarlo 
2015  
Gevraagd besluit:  

          De verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden gemeente Tynaarlo 2015  
          vaststellen.  

Besluit raad:  
 

13. Vaststelling “Verordening elektronisch kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015”  
Gevraagd besluit:  

           De “Verordening elektronisch kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015” vaststellen en in werking laten  
           treden per 1 april 2015. 

Besluit raad:  
 

14. Informatie uit het college:  
Besluitenlijsten van: 9, 16 en 23 december 2014. 

           Verzonden brieven: 
           -     19 november 2014, aan de fractie PvdA, betreft: Vragen over voorkomen gehoorschade  
                  evenementen; 

- 28 november 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Brede school Vries; 
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- 2 december 2014, aan de fractie D66, betreft: Garmpoleiland, Ter Borch;; 
- 4 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Start ruimtelijke procedure Garmpoleiland 

Waterwijk; 
- 4 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ombudsvoorziening Tynaarlo, raad 28 okt. 2014, 

pnt. 13 Verordening Jeugdhulp; 
- 4 december 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Reactie op brief College van 16 oktober 

2014 en brief College van 21 oktober 2014 m.b.t.: Stichting openbaar onderwijs Baasis; 
- 5 december 2014, de fractie Gemeentebelangen, betreft: Kosten en baten van de markten; 
- 5 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening; 
       fracties m.b.t. perspectievennota 2014; 
-      9 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Vaststelling evenementenbeleid; 
-     10 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Privacy en informatiebeveiliging Transities; 
-     10 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Benoeming Raad van Toezicht Stichting Baasis; 
-     11 december 2014, aan de fractie GroenLinks, betreft: Vragen collectieve zorgverzekering; 
-     11 december 2014, aan de fractie GroenLinks, betreft: “Kijkje in de keuken”; 
-     15 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Herindeling; 
-     16 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Toekomst sociale werkvoorziening (Alescon); 
-     16 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Alternatieve groenstructuur wijkvernieuwing  
       Nieuwe Akkers; 
-     16 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Standpunt college t.a.v. initiatieven centrumplan  
       Eelde; 
-     17 december 2014, aan de fractie D66, betreft: Antwoord op vragen Awerc; 
-     17 december 2014, aan de fractie D66, betreft: Handhavingsverordening participatie; 
-     17 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Kerntakendiscussie;  
-     22 december 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Naleving regelgeving kinderopvang Tynaarlo; 
-     23 december 2014, aan de fractie van de CU, betreft: Evenementenbeleid; 
-     23 december 2014, aan de fractie van D66, betreft: Huisvesting ISD WerkpleinBaanzicht; 
-     23 december 2014, aan de fractie PvdA, betreft: Reactie op vragen over schets juridisch kader voor  
      klachtenbehandeling;  
-     24 december 2014, aan de fractie VVD; betreft: Ontvangstbevestiging met vermelding dat  
      inhoudelijke reactie volgt in eerste werkweek van januari 2015. 

Besluit raad:  
 

15. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 december 2014)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad:  
 

16. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
Vergaderstukken aandeelhoudersvergadering GAE d.d. 8 december 2014. 
Besluit raad:  
 

17. Sluiting 
 
 

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


