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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 14 juni 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 31 mei 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 15 geagendeerde onderwerpen.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)

[0592] 26 66 62

[0592] 26 66 00

info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.050

BESPREKEN
7.

8.

Coördinatieregeling bouw supermarkt c.a. op de hoek Borchsingel/Ter Borchlaan te Eelderwolde.
Gevraagd Besluit:
I.Ten behoeve van:
a. De nieuwbouw van een supermarkt met bijbehorende bouwwerken, parkeervoorzieningen en
andere werken en werkzaamheden, op de hoek van de Borchsingel/Ter Borchlaan te
Eelderwolde;
b. De aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid en de
doorstroming van het verkeer in verband met de onder a genoemde nieuwbouw:
De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning.
Te bepalen dat – indien bij de voorbereiding van het bestemmingsplan en het bouwplan blijkt, dat
ook een hogere grenswaarde Wet geluidhinder en/of een verkeersbesluit nodig is, de
coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ook op die besluiten
van toepassing is.
II. De kaders voor de opstelling van het bestemmingsplan en bouwplan vast te stellen zoals is
aangegeven onder 3 (kaders) van dit voorstel.
III. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat ter voorbereiding van het bestemmingsplan en
het bouwplan de procedure zoals aangegeven onder 4 (overleg met bewoners) van dit voorstel
wordt gevolgd.
Besluit raad:
Bespreking Transformatieplan Sociaal Domein (op verzoek van de fractie van GroenLinks).
Gevraagd besluit:
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt dit stuk in bespreking gegeven
Besluit raad:

9.

Gemeenschappelijke regeling en Prestatieovereenkomst Werkplein Baanzicht Drentsche Aa
Gevraagd besluit:
1.De herziene concept-tekst Gemeenschappelijke Regeling WPDA vaststellen;
2.De concept-tekst Prestatieovereenkomst WPDA voorleggen voor een zienswijze.
Besluit raad:

10.

Begroting Meerschap 2017
Gevraagd besluit:
Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017
van het Meerschap Paterswolde.
Besluit raad:

HAMERSTUKKEN
11.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Gevraagd Besluit:
Het college toestemming geven in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de GR VRD zoals
beschreven in het wijzigingsvoorstel.
Besluit raad:

12.

Vaststelling bestemmingsplan Zuidlaren Centrum
Gevraagd Besluit:
1.De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Zuidlaren Centrum“ met de daarin opgenomen
wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;
2.Het bestemmingsplan “Zuidlaren Centrum” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
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vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPZuidlarencentrum-0401 gewijzigd vaststellen;
3.Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:
13.

Ruimte voor Ruimte regeling Hoofdstraat 7 te Zeijen.
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde planvorming op
het perceel Hoofdstraat 7 te Zeijen;
2. In te stemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp
bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1.
Bro);
3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het
ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van
belangstellenden worden ontvangen.
Besluit raad:

14.

Kredietaanvraag vervanging elektriciteitsvoorziening ‘t kampje te Eelde
Gevraagd Besluit:
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 31.000,- excl BTW voor de vervanging van de electricitekitsvoorziening ’t kampje in Eelde.
2. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad:

15.

Kredietaanvraag vervanging riolering Zonnehorst te Eelde
Gevraagd Besluit:
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 287.000,= voor de vervanging van de riolering, inclusief
€ 10.000,= voor het passeren van twee verontreinigingen op de locatie en kosten voor directievoering
en toezicht.
2. De structurele lasten van € 15.785,= dekken uit rioleringsmiddelen.
3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad:

16.

Vergaderrooster raad 2017
Gevraagd besluit: Instemmen met het vergaderrooster voor het vergaderjaar 2017.
Besluit raad:

17.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten van: 24 en 31 mei.
Verzonden brieven:
- 19 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Toelichting investeringsplan bedrijfsvoering;
- 26 mei 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Antwoordbrief baanafspraakbanen;
- 26 mei 2016, aan de fractie PVDA, betreft: Antwoordbrief garantiebanen;
- 26 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: tussenevaluatie pilot zonnepanelenveld SamenZon
Tynaarlo;
- 1 juni 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Resultaatbestemming 2015;
- 2 juni 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Antwoord op brief 5 mei “Jaarstukken 2015 en
vervolg”;
- 2 juni 2016, aan de fractie Groen Links, betreft: Antwoord op brief 18 mei 2016 “Nieuw beleid”;
- 2 juni 2016, aan de fractie Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft: Vragen over langlopende subsidies.
Ter inzage:
- Jaarprogramma 2016 Vergunning, toezicht en handhavingskader (VTH);
- Jaarverslag leerplicht en RMC schooljaar 2014-2015

18.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 juni 2016)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.
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19.

Gemeenschappelijke regelingen
Besluit raad:

20.

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

21.

Sluiting

“T” = tijdgebonden
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