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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 2 februari 2016, 
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 19 januari 2016 en vaststellen van de  

digitale langetermijnagenda met toezeggingen  
 

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. Ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer (overgekomen van de raad van 19 januari 2016) 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Kennisnemen van het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve  
               infrastructuur’. 

    2. De gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten’ opheffen, onder de  
        volgende voorwaarden:  
        a. Tweederde van de gemeenten besluit tot opheffing.  
        b. Het gemeenschappelijk orgaan stelt een regeling vast omtrent de gevolgen van de opheffing,  
          welke goedkeuring heeft van Gedeputeerde Staten. 

          Besluit raad: 
 
8. Voortgang  verkoop locatie Koops en (her)inrichting openbare ruimte Eelde  
          Gevraagd besluit:  

1.  Instemmen met ontkoppeling van de verkoop van de locatie Koops aan twee partijen; 
2.  Kennisnemen van de voorgenomen verkoop van de ‘achterzijde’ van de locatie Koops aan Supravast   
    (NWV/Jumbo) op basis van de met hun gemaakte en ondertekende procesafspraken; 
3.  Kennisnemen van het voornemen de ‘voorzijde’ van de garage te slopen; 
4.  Instemmen met het beschikbaar stellen van €  69.067,--; 
5.  Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 

          Besluit raad: 
 
9. Groningen Airport Eelde: stukken Aandeelhouders vergadering d.d. 17 december 2015 en brief college 

aan gemeenteraad d.d. 5 januari 2016 m.b.t. strategische verkenning toekomstvisie GAE  
(Op verzoek van de fractie van GroenLinks geagendeerd) 

          Gevraagd besluit: Een strategische verkenning voor GAE die door de aandeelhouders betaald wordt 
          afwijzen. 
           Besluit raad: 
 
10. Brief college d.d. 17 december 2015; reactie op motie Experiment Participatiewet  

(Op verzoek van de fractie van GroenLinks geagendeerd) 
          Gevraagd besluit: Constateren dat de motie “Experiment Participatiewet” uitvoerbaar is en het college 
          deze niet naast zich neer kan leggen.                                                      
          Besluit raad: 
 
11. Tarragrond; herhaalde toezeggingen college aan gemeenteraad (voorstel wordt nagezonden)  

(Op verzoek van de fractie van de VVD geagendeerd) 
          Gevraagd besluit: De VVD fractie wil met  uw raad bespreken of  er  vervolgs tappen gezet  
       moeten worden en wat  deze zul len zi jn. 
          Besluit raad: 
 
HAMERSTUKKEN  
 
12. Voorbereidingsbesluit centrumplan Eelde 
          Gevraagd besluit:       

a. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Hoofdweg 63 t/m 
                87 (oneven) en Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente 
                Eelde, sectie D nummers 4548, 4549, 2593, 4434, 2233, 2454, 2453, 4557, 3075, 3584, 
                4550, 4432, 4994, 4407, 4408, 3350, 1835, 1166, 1267, 3075, 4433 en 3214. 

b.  Aan het voorbereidingsbesluit genoemd onder a de volgende voorschriften te verbinden: 
   Artikel 1. 
   Het is verboden het gebruik van de in het besluit begrepen gronden of bouwwerken te wijzigen. 
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   Artikel 2. 
   Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de     
   gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kunnen burgemeester en wethouders met   
   omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 1 en wel voor: 
   1. Wijzigingen in het gebruik van gronden of bouwwerken, die in overeenstemming zijn met het bij 

raadsbesluit van 19 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Centrumplan Eelde”. Dit 
bestemmingsplan is op 24 december 2013 vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. De daarin genoemde kaders bevatten echter voldoende 
aanknopingspunten voor de beoordeling of omgevingsvergunning kan worden verleend. 

   2.In andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevallen; 
            c. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 20 maart 2016. 
          Besluit raad:     
 
13. Informatie uit het college:  

Besluitenlijsten van: 12 en 19 januari 2016 
Verzonden brieven:  
- 13 januari 2016, aan de heer F. Haisma, betreft: Beantwoording vraag CDA met betrekking tot  

             veiligheidswijzer; 
- 13 januari 2016, aan de fractie GroenLinks, betreft: Beantwoording vragen klimaatverklaring; 
- 14 januari 2016, aan de raad, betreft: informeren over opzeggen beheerovereenkomst MFA Ydershoes; 
- 15 januari 2016, aan de fractie PvdA, betreft: Beantwoording vragen omgevingsvisie; 
- 19 januari 2016, aan de fractie GroenLinks, betreft: Vergoeding zwerfdierenvervoer in Tynaarlo; 
- 21 januari 2016, aan de fractie GroenLinks, betreft: Vragen Zuidlaardermarkt 2015; 
- 21 januari 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Antwoordbrief op vragen raadsfractie  

             Leefbaar Tynaarlo over wegenonderhoud van 27-09-2015; 
          Ter inzage:   
          -      

Besluit raad:  
 

14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 januari 2016)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

15. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)  
Geen stukken voor deze vergadering aangeleverd 
 

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

17. Sluiting 
  

“T” = tijdgebonden 
 


