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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 19 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 5 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 9 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  
 
 
7. Stimuleringsregeling aangepast bouwen 

Gevraagd besluit: 
    1. De “stimuleringsregeling aangepast bouwen” (2002) intrekken met terugwerkende kracht, ingaande  
        1 januari 2016. 

           2. En daarmee vaststellen de Intrekkingsverordening Stimuleringsregeling aangepast bouwen.. 
Besluit raad: 
 

 
HAMERSTUKKEN 
  
8. Coördinatieregeling bouw drijvende recreatiewoning Groningerweg 25 te Eelderwolde 
          Gevraagd besluit:  
 1.De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te  

   verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het bestemmingsplan en  
   (2) de omgevingsvergunning voor de bouw van een drijvende recreatiewoning op het perceel  
   Groningerweg 25 te Eelderwolde; 

 2.Aan het verlenen van medewerking aan de herziening van het bestemmingsplan voorschriften te  
   verbinden zoals opgenomen in paragraaf IV van dit voorstel; 

 3.Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het bestemmingsplan en de  
   omgevingsvergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de  
   mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze; 

            4.Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder  
               3 en het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in  
               combinatie met de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen” 
          Besluit raad:  
 
9. Tractieplan 2016 

Gevraagd besluit:  
          1.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 310.000,-- ten  
             behoeve van de vervanging van de vrachtwagen en zoutstrooier. 
          2.De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug te laten vloeien in de algemene reserve  
             grote investeringen; 
          3.In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 
          Besluit raad: 
 
10. Informatie uit het college 

Besluitenlijsten van: 29 maart 2016 
Verzonden brieven: 
-31 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: reactie op vragen transformatieplan kunst en cultuur; 
-31 maart 2016, aan de gemeenteraad, betreft: petitie met betrekking tot de huisvesting van 100  
 statushouders in het pand Burgemeester Legroweg 84 te Eelde; 
-4 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: reactiebrief vragen fractie D66 gaswinning veld Vries-Zuid- 
 Zuid; 
-4 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: (vr)nieuwbouw scholen: overleg stichting Baasis-gemeente; 
Ter inzage: 

          -Plan van aanpak JOGG Tynaarlo 2016 – 2020 
 

11. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 april  2016) 
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
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12. Gemeenschappelijke regelingen  
Besluit raad: 

 
13. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
 
14. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


