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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 5 april  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 22 maart 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  
          agendapunten 7 t/m 11 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  

 
7. Voorontwerpbestemmingsplan “Stationsweg 19 te Zuidlaren”, betreffende de voormalige locatie 

Roelfsema te Zuidlaren “T” 
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren” en deze vrijgeven     
              voor inspraak en vooroverleg (conform art. 3.1.1. Bro).  
          2 .De coördinatieregeling op grond van art. 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing   
              verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: 
              a. het bestemmingsplan ‘Stationsweg 19 te Zuidlaren’; 
              b. de behandeling van de aanvraag om omgevingsvergunning; 
              c. het vaststellen van een hogere grenswaarde geluidbelasting Wet geluidhinder voor de beoogde  
                 ontwikkeling van de locatie Roelfsema te Zuidlaren. 
         3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het  
             ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit conform artikel 3.8, lid 1 van de  
             Wet ruimtelijke ordening. 
          Besluit raad:  

 
8. Tussenoplevering Integraal Veiligheidsbeleid  2016 – 2020  
          Gevraagd besluit:  

    1.Kennisnemen van het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020; 
    2.Kennisnemen van de Veiligheidsanalyse en de daaruit voortvloeiende prioriteiten; 
    3.Uw opmerkingen meegeven aan de burgemeester voor nadere uitwerking in het definitieve  
       beleidsplan. 

          Besluit raad: 
     

9. Gedragscode Integriteit raadsleden en bestuurders Tynaarlo 2016 
          Gevraagd besluit:  
          De gedragscode integriteit raadsleden en bestuurders Tynaarlo 2016 vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
HAMERSTUKKEN  
 
10. Ontwerp Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
          Gevraagd besluit:  

   1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan Recreatieterrein  
       Buiten Midlaren. 

          2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten van de  
    uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb). 

          Besluit raad 
 
11. Kredieten beschikbaar stellen voor uitwerking huisvestingsprogramma 2015 en 2016 en themaboekje “T” 
          Gevraagd besluit:  

1.   De in september 2015 aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te corrigeren op basis van 
de nieuwste leerlingprognoses (prognoses 2016).  

2.   De aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te indexeren met 2,15% (VNG-index 2016). 
3.   a  Voor iedere school met een sloopopgave het totale normbedrag beschikbaar te stellen aan de  
         schoolbesturen, ongeacht de daadwerkelijke sloopopgave.  

         b  De schoolbesturen Stichting Primenius en VGPONN vanuit de financiële gelijkstelling éénmalig een 
                   maximaal bedrag ter beschikking te stellen van €13.334 voor Stichting Primenius en €13.153 voor     
                   VGPONN en deze kosten te dekken uit de Argi.  

4.   De normbedragen voor de flexibele schil (tijdelijke huisvesting die nodig is voor de periode 4-14  
     jaar) lump sum beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen. 
5. Voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw een krediet met maatschappelijk nut beschikbaar te  
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     stellen van maximaal € 1.000.000 (incl. BTW).  
6. Op basis van beslispunten 1 t/m 5 de kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 21.873.477 zoals   
     opgenomen in bijlage 2. Deze kredieten zijn bestemd voor de bouw, (gedeeltelijke) sloop,   
     asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbaar ruimte van/voor de scholen en  
     binnensportaccommodaties in de kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo en de aankoop van de  
     sport- en onderwijskavel in Groote Veen.  
7.   De kredieten voor asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbare ruimte lump sum beschikbaar te  
     stellen. 
8.   Aanvullend op de besluitvorming van 8 december 2015 incidenteel maximaal €1.829.882 uit de Argi te    
     onttrekken voor asbestsanering en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.  
9.   De definitieve afrekening van de kredieten, effecten op Argi en de definitieve kapitaallasten bij de  
     eindafrekening van de (ver)nieuwbouw van de scholen en binnensportaccommodaties (inclusief kavel    
     Groote Veen) te verantwoorden via de reguliere documenten van de Planning en Control cyclus. 
10.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 3). 

   Besluit raad 
 
12. Informatie uit het college 

Besluitenlijsten van: 15 en 22 maart 2016 
Verzonden brieven: 
- 18 maart 2016, aan de fractie VVD, betreft: Brief van Unen; 
- 18 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: procedure zonnepark GAE eerste fase; 
- 24 maart 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: reactie op brief oranjefeesten; 
- 24 maart 2016, aan de fractie PVDA, betreft: begraafplaatsen en -beleid Tynaarlo; 
- 24 maart 2016, aan de fractie CDA, betreft: reactie op uw brief inzake onderzoek wonen in hofjes; 
- 24 maart 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording vragen Leefbaar Tynaarlo over  
  de klanten en personeel TSN-Thuiszorg. 

 
13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 24 maart 2016) 

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
 
14. Gemeenschappelijke regelingen  

Voor deze vergadering zijn geen stukken beschikbaar 
Besluit raad: 

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

Besluit raad: 
 

16. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


