
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n]  

   diversen          

Behandeld door Doorkiesnummer Vries 

J.L. de Jong              0592 – 266 606                          8 januari  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 19 januari 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 8 december 2015 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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BESPREKEN  
  
7. Beëdiging lid steunfractie 
          Gevraagd besluit: mevr. J. Roggen als lid van de steunfractie van de PvdA beëdigen                  
          Besluit raad: 
 
8. Vaststelling bestemmingsplan Ter Borch, crematorium “T” 
          Gevraagd besluit:    

1    De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Ter Borch, crematorium” met de daarin opgenomen 
      wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
2    Het bestemmingsplan “Ter Borch, crematorium” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten  
      als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPcrematoriumTBEW-0401vaststellen; 
3    Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 

           Besluit raad: 
 
9. Vaststelling bestemmingsplan “rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo” in coördinatie met 

omgevingsvergunning voor de aanleg van de rotonde. 
          Gevraagd besluit: 
          1.Vast te stellen de Nota “zienswijzen coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

aanleg rotonde Tynaarlo en bestemmingsplan vervanging kleed- en kantinegebouw SV Tynaarlo te 
Tynaarlo” en de twee ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 

          2.Vast te stellen het bestemmingsplan “Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo” met 
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTynrotondeN386sv-0401, in overeenstemming met het ontwerp 
zoals dat vanaf 9 oktober 2015 tot en met 19 november 2015 ter inzage heeft gelegen. 

          3.Te verklaren, dat het bestemmingsplan mede worden vastgesteld ten behoeve van de aanleg of 
wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder punt 3.4 van de Crisis- en herstelwet. 

          4.Te bepalen, dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 
wordt vastgesteld. Dit aangezien geen sprake is van een bouwplan waarvoor dat noodzakelijk is; 

          5.Burgemeester en wethouders uit te nodigen om de omgevingsvergunning, onderdeel “vellen of doen 
vellen van houtopstand” te verlenen. Ook de omgevingsvergunning wordt mede verleend ten behoeve 
van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder punt 3.4 van de Crisis- en 
herstelwet. 

          Besluit raad: 
 
HAMERSTUKKEN  
 
10. Vaststelling Beheersverordening Paterswoldsemeer 
          Gevraagd besluit: 
          1. Vast te stellen de Nota “zienswijzen en overleg inzake het ontwerp van de Beheersverordening  
              Paterswoldsemeer”; 

2. Vast te stellen de “Beheersverordening Paterswoldsemeer”, nader gewijzigd en aangevuld zoals in      
    onderdeel 3 (wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 7) van de Nota “zienswijze en overleg inzake het  
    ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer” is aangegeven. 

          Besluit raad:     
 
11. Ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer 
          Gevraagd besluit: 
          1. Kennis te nemen van het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve  
              infrastructuur’. 
 
 
 
 



  

 
3 

    2. De gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten’ op te heffen, onder de  
        volgende voorwaarden:  
        a. Tweederde van de gemeenten besluit tot opheffing.  
        b. Het gemeenschappelijk orgaan stelt een regeling vast omtrent de gevolgen van de opheffing,  
          welke goedkeuring heeft van Gedeputeerde Staten. 

          Besluit raad: 
 
12. Informatie uit het college:  

Besluitenlijsten van: 1, 8 en 15 december 2015 en 5 januari 2016 
Verzonden brieven:  
- 2 december 2015, aan de fractie CDA, betreft: Betrekken MKB bij aanbestedingen; 
- 9 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Informatie over actualisatie subsidieregelingen en  

            afbouw subsidie aan verenigingen; 
- 9 december 2015, aan de fractie PVDA, betreft: reactie op verzoek om inlichtingen over Businesspark  

            Ter Borch; 
- 10 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording vragen project Samen Zon Tynaarlo; 
- 15 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken tijdelijke Albert Heijn Zuidlaren; 
- 16 december 2015, aan de fractie D66, betreft: Wensballonnen; 
- 16 december 2015, de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beantwoording e-mail van 2 november  

             2015; 
- 16 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken actualisering nota grondbeleid; 
- 21 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Storende fout in brief aan Leyten van 15 december  

            2015; 
- 21 december 2015, aan de gemeenteraad, betreft: reactie op motie Experiment Participatiewet; 
- 21 december 2015, aan de fractie PVDA, betreft: veiligheid leefomgeving; 
- 22 december 2015, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: Duurzaamheid voor sportverenigingen  

            en sportstichtingen; 
- 28 december 2015, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft Duurzaamheid voor sportverenigingen  

             en sportstichtingen; 
- 30 december 2015, aan de fractie CDA, betreft: participatie-inkomen; 
- 04 januari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Nieuwe openingstijden met ingang van 1 februari  

            2016; 
- 06 januari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: strategische verkenning toekomstvisie GAE;  
- 06 januari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: berekening bijdrage EDR 2016; 
- 07 januari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: resultaten verkeersonderzoek Ter Borch; 
- 07 januari 2016, aan de gemeenteraad, betreft voortgang verkoop locatie Koops en (her)inrichting  

            openbare ruimte. 
          Ter inzage: 
         - Jaarverslag informatievoorziening Tynaarlo 2014; 
         - Deelname aan de Agenda voor de Veenkoloniën. 
         - Beleid bijtincidenten; 
         - Aanbod voor aflossing EDON-lening. 

Besluit raad:  
 

13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6  januari 2016)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

14. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)  
          Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering             
          d.d. 17 december 2015. 
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 

 
16. Sluiting 
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“T” = tijdgebonden 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad   


