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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 30 juni  2015, 
aanvang 14:00 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 juni 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 20 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

 
 

http://raad.tynaarlo.nl/
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HAMERSTUKKEN 
 
7. Wijziging bestemming perceel Norgerweg 133 te Yde  (aangehouden agendapunt raad 9 juni 2015)       

Gevraagd besluit: 
1.  De bereidheid uitspreken om de bestemming van het perceel Norgerweg 133 te Yde in het  
     bestemmingsplan “Kleinere kernen, onderdeel Yde- De Punt te wijzigen van “maatschappelijk” in 
     “woongebied”. 
2.  Burgemeester en wethouders uitnodigen daartoe een bestemmingsplan in procedure te brengen; 
3.  Bepalen, dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg met rijk en 
     provincie etc. kan worden gebracht. 
4.  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. 
5.  Instemmen met het in de begroting 2016 opnemen van de verkoopopbrengst en de storting van dat  
     bedrag in de reserve IAB. 

          Besluit raad:  
 
8. Nadeelcompensatieverordening gemeente Tynaarlo 2015 (aangehouden agendapunt raad van 9 juni 

2015) 
          Gevraagd besluit:  
          De Nadeelcompensatieverordening) gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen.  
          Besluit raad: 
 
BESPREKEN 
 
9. Actualisatie grondbeleid  
          Gevraagd besluit: 

Bespreken van de vragen van de fractie van GroenLinks over de actualisatie van het grondbeleid en 
daarover desgewenst de discussie voeren. 

      Besluit raad: 
 
10. Procedurevoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2015 en Perspectievennota 2016  
          Gevraagd besluit: 

Procedure hanteren conform voorstel. 
      Besluit raad: 
 

11. Voorjaarsbrief 2015  
          Gevraagd besluit: 

1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 
2015. 

2. Het incidentele nadeel 2015 ad € 265.000 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi. 
3. Het structurele nadeel ad € 70.000 in 2015 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi. 
4. Het structurele nadeel ad € 70.000 vanaf 2016 opnemen in de meerjarenraming. 
5. Instemmen met de voorstellen voor nieuw beleid en de voorgestelde dekking.   
6. Instemmen met het omzetten van het krediet met economisch nut voor de kantine en 

kleedaccommodatie VAKO ad € 845.000 in een krediet met maatschappelijk nut ad € 845.000 met als 
dekking een bijdrage van VAKO en de nieuw opgerichte stichting  ad € 175.000 en een onttrekking uit 
de reserve IAB ad € 670.000. 

7. De lening van € 85.000 met een looptijd van 20 jaar en een rente conform het vastgestelde 
leningenbeleid verstrekken aan de nieuw op te richten stichting waar de kleedkamers voor VAKO aan 
overgedragen worden i.p.v. aan VAKO. 

8. Kennis nemen van de projectenrapportage. 
9. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijzigingen. 

      Besluit raad: 
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12. Perspectievennota 2015  
          Gevraagd besluit: De perspectievennota 2015 vaststellen.  

      Besluit raad: 
 

13. Terugkoppeling raadswerkgroep Loopstukken II 
          Gevraagd besluit: Verslag vanuit de raadswerkgroep Loopstukken II en daarover desgewenst de  
          gevraagde discussie voeren.  

      Besluit raad: 
 

14. Accommodatiebeleid: kaders en scenario's per kern 
           Gevraagd besluit 
           1.  Kennis nemen van de notitie ‘Accommodatiebeleid, kaders & scenario’s per kern, gemeente Tynaarlo,  
                juni 2015’. 
           2.  Instemmen met de kaders voor de nieuwe invulling van het accommodatiebeleid zoals opgenomen in  
                de notitie, paragraaf 2.2. 
           3.  Instemmen met de geschetste koers per kern zoals opgenomen in de notitie, hoofdstuk 3. 
           4.  Het college opdracht geven voor 1 oktober 2015 besluitvorming voor te bereiden voor het HVP 2015  
                en HVP 2016 op basis van de in de notitie “Accommodatiebeleid, kaders en scenario’s per kern”  
                gepresenteerde lijn. 
           5.  Het college opdracht geven een dekkingsvoorstel voor het accommodatiebeleid voor te bereiden op  
                basis van de kaders en de koers zoals geschetst in de notitie ‘Accommodatiebeleid,  
                kaders & scenario’s per kern, gemeente Tynaarlo, juni 2015’ en hierbij de resultaten te betrekken van:  
                -   het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanpak van de verouderde  
                    binnensportaccommodaties in Eelde-Paterswolde; 
                -   het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van renovatie gymzaal Tynaarlo versus  
                    nieuwbouw; 
                -   het onderzoek naar de staat van onderhoud van de schoolgebouwen van obs de Schuthoek en  
                    CBS Jonglaren; 
                -   de uitwerking van de financiële denkrichtingen ten behoeve van het creëren van extra financiële  
                    ruimte voor het accommodatiebeleid. 
           6.  Een voorbereidingsbudget van € 36.000,- beschikbaar stellen aan de schoolbesturen van het  
                basisonderwijs ten behoeve van kosten bouwvoorbereiding en dit dekken uit de reserve IAB. 
           7.  Kennis nemen van bijgevoegde memo naar aanleiding van het “Onderzoek rekenkamercommissie  
                onderwijshuisvesting” d.d. juni 2015. 

       Besluit raad: 
 

15. Uitwerking raadsopdracht realisatie van een totaalplan voor het centrum van Eelde “T”  
          Gevraagd besluit:  
           1.  Instemmen met de verkoop van de locatie Koops op basis van genoemde condities. 
           2.  Instemmen met het beschikbaar stellen van maximaal € 100.000,00 voor de uitwerking van de in dit  
                voorstel benoemde plannen ten laste van de ARGI onder voorbehoud van het zeker stellen van de  
                cofinanciering.  
           3.  Burgemeester en wethouders opdracht geven om op korte termijn de benodigde wijzigingen van het  
                bestemmingsplan voor te bereiden. 

       Besluit raad: 
 

16. Vaststelling duurzaamheidsvisie 2015-2025 gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Dorp van de Toekomst! Duurzaamheidsvisie 2015-2025 gemeente Tynaarlo vaststellen als kader voor  
               beleid. 
          2.  Jaarlijks kennis nemen van de tussenevaluaties (zowel kwalitatief als kwantitatief).       
          Besluit raad: 
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17. Gewijzigde vaststelling coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Groningerweg 
23a, 27 en 27a Eelderwolde “T”        
Gevraagd besluit:  

       Vaststellen van de gewijzigde coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning  
       Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde.   
       Besluit raad: 

 
HAMERSTUKKEN (overige punten) 
 
18. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdweg 105- 105a Oudemolen “T”         

 Gevraagd besluit:  
       Het bestemmingsplan “Hoofdweg 105-105a te Oudemolen met identificatienummer   
       (NL.IMRO.1730.BPHoofdwg105OM-0401” vast te stellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat  
       vanaf 10 april 2015 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.      
       Besluit raad: 

 
19. Jaarstukken 2014 en conceptbegroting 2016 ISD WerkpleinBaanzicht “T” 

Gevraagd besluit: Eventuele zienswijzen en bedenkingen indienen op de jaarstukken 
          Besluit raad: 
 
20. Vaststelling ontwerpbesluit onttrekken aan openbaarheid van twee bruggen over het Omgelegde 

Eelderdiep in Eelderwolde. 
Gevraagd besluit:  

       1. Vaststellen ontwerpbesluit voor het onttrekken aan de openbaarheid van twee landbouwbruggen over  
           het Omgelegde Eelderdiep in Eelderwolde. 
       2. Het ontwerpbesluit overeenkomstig afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen voor  
           een ieder en de mogelijkheid geven gedurende zes weken een zienswijze indienen.    
       Besluit raad: 
 

21. Informatie uit het college:  
Besluitenlijsten van:14, 28 april en 12, 19, 26 mei, 9 en 16 juni  2015. 
Verzonden brieven: 
-   22 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Monitoring transities sociaal domein bij voorjaarsbrief   
    2015; 
-   22 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording vragen initiatief ‘Wonen rond het erf huis   
    te Zeijen; 
-   24 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Rekenkameronderzoek handhaving in Tynaarlo;; 
-   24 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Coöperatie Nuttig Landschap; 
-   28 april 2015, aan de fractie van GroenLinks, betreft: Vragen over zelfvoorzienend buurtschap Vries; 
-   28 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Reactie op vragen kunst en cultuur n.a.v. raad 17 en 31  
    maart 2015; 
-   28 april 2015, aan de fractie van de PvdA, betreft: Vragen over ontwikkeling voorterrein PBH; 
-   28 april 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgangsrapportage stichting Baasis; 
-   28 april 2015, aan de fractie van D66, betreft: Vragen over initiatief Coöperatie Nuttig Landschap; 
-   01 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Afschrift brief aan betrokkenen IAB; 
-   01 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Intranetpublicatie tweedaagse college; 
-   07 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Scheurvorming bruggen Eelderwolde; 
-   12 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Initiatief iconische zonne-akker luchthavengebied  
    Groningen Airport Eelde(GAE) 
-   13 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Missie-visiebijeenkomst 18 mei 2015; 
-   13 mei 2015, aan de fractie D66, betreft: Schriftelijke vragen toerisme fractie D66 Tynaarlo; 
-   13 mei 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Raad van toezicht Stichting Baasis; 
-   18 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Status van bedrijventerrein Vriezerbrug binnen de             
     regiovisie Groningen-Assen; 
-    20 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Raadsvragen bij behandeling zienswijze begroting 2016  
     GGD Drenthe op 28 april 2015; 
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-   20 mei 2015, aan de fractie van het CDA, betreft: Tijdstip van inzameling langs Hoofdweg in  
    Paterswolde; 
-   21 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Raamovereenkomst Samenwerking Drentsche Aa; 
-   21 mei 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Ontbrekende antwoorden gronden Van Wijk  
    en Boerma en Woonborg Tynaarlosestraat; 
-   21 mei 2015, aan de fractie PvdA, betreft: Ontwikkeling voorzijde GAE; 
-   21 mei 2015, aan de fractie GroenLinks, betreft: Zwerfvuil en afvalbakken; 
-   21 mei 2015, aan de fractie VVD, betreft: Reactie op brief van 8 april; 
-   21 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Verlenging aanvraag compensatie CER; 
-   21 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Planning voorjaarsbrief en perspectievennota 2015; 
-   21 mei 2015, aan de fractie GroenLinks, betreft: Vergoeding zwerfdierenvervoer in Tynaarlo; 
-   26 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Financiën IABeleid; 
-   29 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken verkoop Groote Veen; 
-   29 mei 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Actualisatie nota grondbeleid; 
-   04 juni 2015, aan de fractie GroenLinks Tynaarlo, betreft: Reactie op brief van. 20 maart 2013,    
    Vriezerbrug; 
-   04 juni 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken bedrijventerreinen;. 
-   12 juni 2015, aan de Fractie VVD, betreft: Gemeentelijke bekendmakingen; 
-   23 juni 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Eerste fase zonne-akker Groningen Airport- Eelde; 
-   24 juni 2015, aan de fractie GroenLinks: Vragen om nadere informatie over uitstel actualisatie van de  
    nota Grondbeleid; 
-   26 juni 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Antwoordbrief op reacties taakstelling bezuinigingen sport; 
-   25 juni 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Herontwikkeling aan de voorzijde PBH; 
-   27 mei 2015, aan de fractie VVD, betreft: Gemeentelijke bekendmakingen.      
Ter inzage: 
-   Aanvragen en financiële stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo; 
-   Herbestemming boerderij Madijk 1 te Eelderwolde; 
-   Toezichtinformatie Kinderopvang Tynaarlo in 2014; 
-   Agenda voor aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde op vrijdag 26 juni 9.00 uur. 

          Besluit raad:  
 

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

23. Gemeenschappelijke regelingen  
ICO (Centrum voor kunst en cultuur). Jaarbericht 2014: 
 

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

25. Sluiting 
 
  

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


