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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 31 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 17 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 
 
 
BESPREKEN 

http://raad.tynaarlo.nl/
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7. Dierenwelzijn tijdens Zuidlaardermarkt (aangehouden agendapunt raad 17 maart 2015) 
          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: 
 

8. Afgifte voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen voor het project "nieuwbouw en verplaatsing 
kleed- en kantinegebouw en bouw kassahokje en fietsenberging op het perceel Sportlaan 2 te Vries”. 
Gevraagd besluit: Een voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2:12, lid 1 
onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeven voor het project 
"nieuwbouw en verplaatsing kleed- en kantinegebouw en bouw kassahokje en fietsenberging op het 
perceel Sportlaan 2 te Vries”. 
Besluit raad: 
 

9. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2015 
Gevraagd besluit: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2015 van de 
projecten: a. Ter Borch 
                 b. Oude Tolweg Zuid 
                 c. Zuidoevers 
                 d. Groote Veen 
                 e. Donderen 
                 f.  Bedrijventerrein Vriezerbrug.          

          Besluit raad: 
 
10. Bouwplaninitiatief “Wonen rond het erf Huis te Zeijen”  

Gevraagd besluit:  
1. Een positieve grondhouding innemen voor uitvoering van het initiatief  “Wonen rond  
    het erf Huis te Zeijen”.  
2. Hiervoor een bestemmingsplanprocedure starten.          

          Besluit raad: 
 
11. Samenstelling continuering werkzaamheden raadswerkgroep Transities gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: De werkzaamheden van de raadswerkgroep Transities gemeente Tynaarlo  
          continueren.           
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 

  
12. Bestemmingsplan c.a. Tusschenwater (besluitvomend) 
          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: 
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13. Vaststelling verordening functioneringsgesprekken burgemeester Tynaarlo 2015  
          Gevraagd besluit: De verordening vaststellen.           
          Besluit raad: 
 
14. Informatie Rekenkamercommissie Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het jaarverslag Rekenkamer Tynaarlo 2014 en van het    
          onderzoeksprogramma 2015.           
          Besluit raad: 

 
15. Informatie uit het college:  

Besluitenlijsten van:10 maart 2015, 17 maart.   
Verzonden brieven: 
-    6 maart 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Planontwikkeling Eelde; 
-   13 maart 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken centrumplan Eelde versus  
     ontwikkeling entreegebied Ter Borch; 
-   17 maart 2015, Gemeentebelangen, betreft: Rooster van aftreden Raad van  
     Toezicht stichting Baasis; 
-   18 maart 2015, aan Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen over openbare verlichting; 
-   18 maart 2015, aan de ChristenUnie, betreft: Reductie op het ozb-tarief 2015; 
-   18 maart 2015, aan de PvdA, betreft: Projectenmonitor;   
-   18 maart 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Aanpak zuidelijke ring i.r.t. vestiging crematorium; 
-   18 maart 2015, aan de PvdA, betreft: Beantwoording schriftelijke vragen over Vries. 
Ter inzage: Ontwerpbegroting GGD Drenthe 2016-2019. 

          Besluit raad:  
 

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

17. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
          Aangehouden agendapunt raad 3 en 17 maart 2015 
          Kennis nemen van de volgende stukken: 

- 2e bestuursrapportage 2014 VRD 
- Vergaderstukken Meerschap Paterswoldsemeer 

Besluit raad:  
 

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

19. Sluiting 
 
  

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


