
 
 
 
  
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 

    

 
Raadsvergadering van: 20 december 2016 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang:                               20.00 uur 
 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad.  
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl en liggen tevens vanaf  
9 december  2016 voor u ter inzage in de raadskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
    
1. Opening                                                                                                                                     20.00 uur 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 december 2016 en vaststellen digitale LTA  
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6.       Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 november en 6 december  2016 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 november  2016 tot  8 december 2016 
          c.   Stukken ter inzage voor de raadsleden. 
7.       Uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; Borging veiligheid Verkeer Ter Borch 
8.       Verzoek van het Meerschap Paterswolde voor het realiseren van een bouwkavel aan de Groningerweg te  
          Eelderwolde door daarvoor een nieuw bestemmingsplan te laten vaststellen. 
9.       Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 december  2016) 
10.     Gemeenschappelijke regelingen (Factsheets 2e bestuursperiode WPDA) 
11.     Stukken in de leesmap 
12.     Schorsing                                tot 20.45 uur 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK                                                                     20.45 uur 
 
13.    Inspreken inwoners*                                                                                                vanaf 20.45 - 21.15 uur 
          * betreft inspraak voor agendapunten 8 en 15 t/m 19 
14.   Toekomst Groningen Airport Eelde (GAE); aangehouden agendapunt raad 6 december. Bespreking 2e   
         termijn met aansluitend besluitvorming “T” 
15.   Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Woningbouw Paterswolde Noord 
        (aangehouden agendapunt raad 6 december) 
16.   Ontwerpbeheersverordeningen Eelde Centrum, zandwinning Tynaarlo en de Marsch 
        (aangehouden agendapunt raad 6 december) 
17.   Reparatie verordening WMO 2015 
        (aangehouden agendapunt raad 6 december) 
18.   Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Zuidlaren 2017-2021 in verband met het invoeren van de 
        BIZ in het centrum van Zuidlaren (aangehouden agendapunt raad 6 december met aansluitend  
        besluitvorming) “T” 
19.   Wijziging Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo  
20.   Sluiting                                                                                                       23:00 uur             
_______________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 

https://raad.tynaarlo.nl/

