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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 12 juli  2016, 
aanvang 13:00 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 28 juni 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 18 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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HAMERSTUKKEN   
 

7. Vaststelling Jaarstukken 2015 (wordt nagezonden) ”T” 
          Gevraagd besluit:  
          1.De Jaarstukken 2015 vaststellen; 
          2.Instemmen met de bestemming van het resultaat 2015.  
 
BESPREKEN  
 
8. Procedurevoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2016 en Perspectievennota 2016 

Gevraagd Besluit: 
Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad: 

 
9. Voorjaarsbrief 2016 

Gevraagd Besluit:  
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per  
       1 mei    2016; 
2. Het incidentele nadeel 2016 ad. € 417.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote   
       Investeringen; 
3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningfaciliteiten en bijbehorende plafonds: 

a. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000; 
b. Blijversleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000; 
c. Zonneleningen voor particulieren  voor 2017 met een plafond van € 150.000; 
d. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000; 
e. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000; 

5. Instemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze kosten 
        te dekken uit Algemene Reserve Grote Investeringen; 
6. Instemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijke beheer van MFA Yde de Punt van  
        € 15.000 voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget ‘onvoorzien incidenteel’;  
7. Instemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de statushouders  
        aan het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te onttrekken wanneer nodig  
        voor deze doelgroep; 
8. Instemmen met het sjabloon voor de reserve participatie; 
9. Kennisnemen van de projectenrapportage voorjaar 2016. 
Besluit raad: 

 
10. Perspectievennota 2016 

Gevraagd Besluit: 
De perspectievennota 2016 vaststellen. 
Besluit raad: 
 
PAUZE 
 
Vanaf ca 19:00 uur behandeling onderstaande agendapunten: 
 

11. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
12. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 

Gevraagd Besluit: 
1.De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch“ met de daarin opgenomen  
   wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

           2.Het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten  
             als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0401 met inachtneming van de in  



  

 
3 

             punt 1 genoemde zienswijzennotitie en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het  
             ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 
           3.Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.  

Besluit raad: 
 
13. Vaststellen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde   

Gevraagd Besluit: 
1. Instemmen met de ‘nota zienswijzen bestemmingsplan Norgerweg 133 te Yde’; 
2. Vaststellen het bestemmingsplan en de zienswijzennota vast te stellen; 
3. Geen exploitatieplan vaststellen voor dit bestemmingsplan. 
Besluit raad: 
 

14. Bespreking brief beschikbaarheid van sportaccommodatie in Vries  (op verzoek van de fractie van 
GroenLinks).      

          Gevraagd besluit:  
          Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking gegeven 
         Besluit raad: 
 
15. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE (aangehouden 

agendapunt raadsvergadering 28 juni 2016) 
Gevraagd besluit: 
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het 
middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde. 
Besluit raad: 

                          
HAMERSTUKKEN   
      
16. Herziening van de geactualiseerde grondexploitatie Ter Borch met peildatum 1 januari 2016 

Gevraagd Besluit: 
De herziene grondexploitaties Ter Borch met peildatum 1 januari 2016 vaststellen. 
Besluit raad: 

 
17. Renovatie serverruimte 

Gevraagd Besluit: 
1.Instemmen met het beschikbaar stellen van een economische krediet van € 65.000 voor de  
   renovatie van de serverruimte en de afschrijvingstermijn hierbij vaststellen op 10 jaar. 
2.Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
Besluit raad: 
 

18. Actualisatie werkwijze gemeenteraad 
Gevraagd Besluit: 

          1.Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016  
             vaststellen. 

2. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Tynaarlo 2008 intrekken. 
3. De werkwijze na een ½ jaar evalueren. 
Besluit raad: 
 

19. Informatie uit het college 
          Besluitenlijsten van: 21 en 28 juni 2016. 

Verzonden brieven: 
          - 16 juni 2016, aan de gemeenteraad, Notitie nieuw beleid 2016 – 2018; 
          - 22 juni 2016, aan de fractie van het CDA, betreft:  uitspraken CRvB over huishoudelijke hulp; 
          - 23 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken ontwikkeling maatschappelijke kavel  
            Groot Veen; 
          - 23 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken inkoop Wmo en Jeugdhulp; 
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          - 23 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Motie boodschappenbegeleidingsdienst en inzamelpunt  
            voor  hergebruik hulpmiddelen; 
          - 23 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgangsrapportage stichting Baasis; 
          - 23 juni 2016, aan de fractie PVDA, betreft: Beantwoording brief meedoenpremies en witgoedregeling; 
          - 23 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Project Publiek Vervoer Groningen Drenthe; 
          - 24 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt; 
          - 24 juni 2016; aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen bij de WMD; 
          - 24 juni 2016; aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Opmerkingen WMMMT inzake MFA      
            Borchkwartier; 
          - 24 juni 2016; aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen oude gemeentehuis Eelde; 
          - 24 juni 2016; aan de fractie CDA, betreft: Beantwoording vragen oude gemeentehuis Eelde; 
          - 24 juni 2016; aan de fractie PvdA, betreft: Beantwoording vragen oude gemeentehuis Eelde; 
          - 28 juni 2016; aan de fractie PVDA, betreft: Sport 55+; 
          - 28 juni 2016, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Sport 55+; 
          - 30 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken centrum Eelde. 
          Ter Inzage:  
           - Stand van zaken, 21 juni 2016, Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2016. 
           - jaarverslag informatievoorziening gemeente Tynaarlo 2015  
 
20. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 30 juni 2016) 
          Gevraagd Besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen 
 
21. Gemeenschappelijke regelingen (geen stukken voor deze vergadering aangeleverd) 

Gevraagd Besluit: 
 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Gevraagd Besluit: 

 
23. Sluiting 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


