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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 10 mei  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 april 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. Brieven college d.d. 18  maart 2016 en 24 maart 2016, reactie op begraafplaatsen en –beleid in Tynaarlo  

(Op verzoek van de fractie PVDA en VVD geagendeerd) 
          Gevraagd besluit:  
          1. Bespreken van de antwoordbrieven aan de PvdA en de VVD over het begraven in Tynaarlo, hierover  
              desgewenst aanvullende vragen stellen. 
          2. Het college vragen wat de reden is dat de beleidsnotitie in 2015 niet is voorgelegd zoals toegezegd. 
          3. De raad laten aangeven wat de aandachtspunten in de nieuw op te stellen notitie moeten zijn.                     

Besluit raad: 
 
HAMERSTUKKEN 
 
8. Resultaten inspraak en vooroverleg bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern Eelde’ 
          Gevraagd besluit:  De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële  
          herziening Groote Veen kern Eelde’ ter inspraak te leggen. 

Besluit raad: 
 

9. Resultaten inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen 
          Gevraagd besluit:   De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan ‘Minister    
          Cremerstraat 8 te Zeijen’ ter inspraak te leggen. 

Besluit raad 
 

10. Vaststelling bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde “T”          
Gevraagd besluit:    
1. De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk  
   te Paterswolde (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0301)” vaststellen. 

          2.Het bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde  
             (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0401)” in overeenstemming met het ontwerp zoals dat vanaf 11   
             maart 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen vaststellen. 
          Besluit raad 

 
11. Tweede wijziging Verordening tot heffing en invordering van leges 2016 

Gevraagd besluit: 
De verordening tot tweede wijziging van de Verordening tot heffing en invordering van leges 2016 
vaststellen. 
Besluit raad: 
 

12. Informatie uit de rekenkamercommissie 
- Jaarverslag rekenkamercommissie 2015 
- Onderzoeksprogramma 2016  

          Besluit raad:  
 
13. Informatie uit het college 

Besluitenlijsten van: 12, 19 en 26 april 2016 
Verzonden brieven: 
- 11 april 2016, aan de fractie GroenLinks, betreft: Aanvullende vragen kastanjeboom Yderhoes; 
- 13 april 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Kerkweg Yde-Vries; 
- 13 april 2016, aan de fractie CDA, betreft: Vlaggenmasten op De Brink in Zuidlaren; 
- 13 april 2016, aan de Gemeenteraad, betreft: Motie aanpassing witgoedregeling; 
- 18 april 2016, aan de fractie CDA, betreft: bewegingstoestellen voor ouderen; 
- 20 april 2016, aan de Fractie PVDA, betreft: Reactie op raadsvragen fractie PVDA over voortgang  
  ruimtelijke projecten; 
- 20 april 2016, aan de fractie GroenLinks, betreft: Weidevogels; 
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- 20 april 2016, aan de fractie PVDA, betreft: beantwoordingsbrief PVDA raadsvragen Tynaarlo verbindt; 
- 21 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Stedenbouwkundige uitwerking Businesspark Ter Borch; 
- 26 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft toekomstige invulling bibliotheekwerk; 
Ter inzage: 
-  Transformatieplan Sociaal Domein.      

 
14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 april 2016) 

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
 
15. Gemeenschappelijke regelingen (geen stukken voor deze vergadering aangeleverd) 

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

 
17. Motie vreemd van de agenda 

Behandeling aangehouden motie raad 19 april 2016 ingediend door de fractie van GroenLinks 
(transformatieplan Kunst&Cultuur) 
Besluit raad: 
 

18. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


