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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 17 maart  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 3 maart 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 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN 
 
 
7. Bestemmingsplan c.a. Tusschenwater (opiniërende bespreking) 
          Gevraagd besluit:  
          1. Vaststellen de Nota zienswijzen MER Tusschenwater; 
          2. het bestemmingsplan “Tusschenwater” en het inrichtingsplan “Tusschenwater (fase 1)” vrijgeven  
              voor inspraak en overleg; 
          3. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uitnodigen om het  
              bestemmingsplan in “ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”, dit conform artikel 3.8, lid 1 van  
              de Wet ruimtelijke ordening. 
          Besluit raad: 

 
8. Herontwikkeling entreegebied Ter Borch 
          Aangehouden agendapunt raad 3 maart 2015 
          Gevraagd besluit:  

1.  De ontwikkeling van het entreegebied in Ter Borch en het centrumplan Eelde ontkoppelen. 
2.  Het initiatief tot realisatie van een supermarktprogramma in Ter Borch ondersteunen. 
3.  Burgemeester en wethouders opdracht geven om op korte termijn de wijziging van het 
    bestemmingsplan voor te bereiden. 
Besluit raad:  
 

9. Stappenplan transformatie Cultuurbeleid 2015-2018 (op verzoek van enkele fracties geagendeerd)  
         Gevraagd besluit:  

1. Instemmen met de evaluatie van het kunst & cultuurbeleid. 
2. Instemmen met het stappenplan als basis voor de transformatie van het kunst & cultuurbeleid. 
Besluit raad:  
 

10. Dierenwelzijn tijdens Zuidlaardermarkt 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennis nemen van het Protocol Welzijn Paardenmarkten; 
2. Kennis nemen van de verbetervoorstellen uit de denkrichting verbeteren dierenwelzijn van de  
    werkgroep ‘aandachtspunten Zuidlaardermarkt’; 
3. Het Protocol Welzijn Paardenmarkten naar aanleiding van de onder punt 2 genoemde denkrichting  
    en de wet Dieren actualiseren, en; 
4. Het geactualiseerde protocol opnemen in een verordening. 
Besluit raad: 
 
 

AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
 
11. Concept uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo  

Aangehouden agendapunt raad 10 februari en 3 maart 2015 
Gevraagd besluit: 
1.    Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de conceptuitvoeringsregeling  

             Leefbaarheidsfonds  Tynaarlo. 
           2.   Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor 2015 vaststellen op € 50.000.  

Besluit raad:  
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12. Tariefverlaging afvalstoffenheffing 2015, drankenkartons gescheiden inzamelen en wijziging  

verordening “T”  
Gevraagd besluit:  

          Met ingang van 1 april 2015: 
I. A. Het tarief voor gft-afval verlagen met € 0,05 per kilogram en daarvoor de tarieventabel, behorende    
     bij de verordening afvalstoffenheffing wijzigen waardoor de belasting voor groente-, fruit- en tuinafval,  
     welke periodiek in een container wordt ingezameld, € 0,09 per kilogram bedraagt en  
     B. de gescheiden inzameling van drankenkartons invoeren. 
II. De verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing  
     en invordering van afvalstoffenheffing 2015 vaststellen. 
Besluit raad:   
 

13. Informatie uit het presidium (ter inzage) 
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2012 en 2013. 
Besluit raad:  
 

14. Informatie uit het college:  
Besluitenlijsten van: 17, 24 februari 2015 en 3 maart 2015, 

           Verzonden brieven: 
           -  10 februari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Gemeentelijke financiering van de Stichting Eelder   
               Woningbouw;  
           -  17 februari 2015, aan de fractie van de ChristenUnie, betreft: PBH- terrein, beantwoording schriftelijke  
               vragen;  
           -   20 februari 2015, aan de fractie van D66, betreft: Ontwikkeling van een crematorium; 
           -   25 februari 2015, aan de fractie van het CDA, betreft: Antwoord schriftelijke vragenenquête  
               Binnenlands Bestuur "Wanhoop door strengere bijstand";  
           -   25 februari 2015, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Onderhoud AED; 
           -   25 februari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Huisvesting vergunninghouders voortgang; 
           -   25 februari 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Initiatief van Coöperatie Nuttig Landschap voor  
               realisatie van een zelfvoorzienend buurtschap in Vries; 

Ter Inzage: 
           -  Steenmarterbeheerplan gemeente Tynaarlo 2015-2019.   
          Besluit raad:  

 
15. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 maart 2015)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

16. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
          Aangehouden agendapunt raad 3 maart 2015 
          Kennis nemen van de volgende stukken: 

- 2e bestuursrapportage 2014 VRD 
- Vergaderstukken Meerschap Paterswoldsemeer 

Besluit raad:  
 

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

18. Sluiting 
 
  
 

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