
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n]  

   diversen          

Behandeld door Doorkiesnummer Vries 

J.L. de Jong              0592 – 266 606                          26 februari  2016 

 
 

Postadres Bezoekadres Website  Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries  www.tynaarlo.nl Postbank 830750 

   Bng 28.50.79.050 

Telefoonnummer Faxnummer  E-mail Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 
[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl  

    

 
   
  

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 8 maart  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 16 februari 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 8 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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7. Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 overgekomen uit de raad van 16 februari 2016 (stemming over voorstel) 

Gevraagd besluit 
 1) Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015;  
 2) Voor de volgende Zuidlaardemarkt vaststellen;  
    a) elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt inschrijven;  
    b) elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren.  
 3) Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen van het Amendement later uit te voeren:  
     a) bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd;  
     b) bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

          Besluit raad: 
 
BESPREKEN  
8. Leefbaarheidsfonds Tynaarlo stand van zaken en evaluatie 

Gevraagd besluit: 
           1. Kennisnemen van de stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo per 31 december 2015; 
           2. Discussie voeren over de vraag of het doel van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo wordt bereikt met de  
               uitvoering ervan in 2015. En deze discussie te kenmerken als evaluatie; 
           3. Het overschot (€ 40.396) van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo uit 2015 beschikbaar stellen voor  
               2016; 
           4. Het subsidieplafond voor 2016 vaststellen op € 40.396; 
           5. In de vergadering in 2016 waarin de perspectievennota wordt behandeld de bijdrage voor 2017  
               definitief beschikbaar stellen naar aanleiding van de evaluatie; 
           6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: 

 
9. Ontwerp bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch “T” 
          Gevraagd besluit: 

    De formele bestemmingsplan procedure starten door het ontwerp-bestemmingsplan “Eelderwolde,  
    Ter Borch” ter inzage te leggen.   
    Besluit raad 

 
10. Ontwerp bestemmingsplan Zuidlaren Centrum “T” 

Gevraagd besluit: 
      De formele bestemmingsplanprocedure starten door het ontwerpbestemmingsplan “Zuidlaren Centrum”  
      ter inzage te leggen.  

Besluit raad: 
 
           
HAMERSTUKKEN  
 
11. Vaststelling bestemmingsplan Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen 
          Gevraagd besluit:  
          1.  De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen” vaststellen; 
          2.  Het bestemmingsplan “Ubbenaseweg 3-3a te Zeijen” met identificatienummer  
               NL.IMRO.1730.Ubbenaseweg3-3a-0401 vaststellen in overeenstemming met het ontwerp zoals dat  
               vanaf 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 ter inzage heeft gelegen..  
          Besluit raad: 
 
12. Informatie uit het college 

Besluitenlijsten van: 9, 16 en 23 februari 2016 
Verzonden brieven: 
- 12 februari 2016; aan de gemeenteraad, betreft Kappen kastanjeboom Ydershoes; 
- 12 februari 2016; aan de gemeenteraad, betreft Proces OV knooppunt De Punt; 
- 12 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Onderhoud AED’s; 
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- 12 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Afvalinzameling komende jaren; 
- 12 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft MER transferium De Punt; 
- 12 februari 2015; aan de gemeenteraad, betreft nadere uitleg verkeerstellingen rotonde Tynaarlo; 
- 15 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft Uitnodiging informatiebijeenkomst veiligheid 23 februari  

             2016; 
- 15 februari 2016, aan de fractie Groenlinks, betreft beantwoording vragen WMO; 
- 16 februari 2016, aan de fractie D66, betreft vragen D66 inzet participatiebudget in relatie tot  

             jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds; 
-  23 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Verzoek herontwikkeling voormalig gemeentehuis  

             Eelde; 
- 25 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang huisvesting statushouders; 
- 25 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Kennisname damoclesbeleid & geactualiseerd    

            coffeeshopbeleid; 
Ter inzage: 

          -Jaarverslag JOGG 
13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 februari 2016) 

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
 
14. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 

- Kadernota RUD 2017; 
- Kaderbrief 2017 Alescon. 

          Besluit raad: 
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
 
16. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


