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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 28 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 en 14 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 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  
 
7. Verordening op de Paardenmarkten 2016 

Gevraagd Besluit: 
1. De verordening op de Paardenmarkten 2016 vaststellen  
2. instemmen met het dekken van de incidentele verplaatsingskosten van de paardenmarkt ad  
       € 10.000 uit de post onvoorzien incidenteel 
3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging  
Besluit raad: 
 

8. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegrotingen 2017 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, 
Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht en Recreatieschap Drenthe “T”  
Gevraagd Besluit: 
Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: 
1. Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Alescon, ISD/Werkplein Baanzicht, RUD en 

Recreatieschap geen zienswijzen in te dienen 
            2.  Op de jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 207 van de GGD en de VRD een zienswijze indienen     
                 conform de brief van het college aan de gemeenteraad 

Besluit raad: 
 

9. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het luchthaventerrein GAE 
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: 

                          
10. Opdrachtformulering desk study en processtappen Tarragrond Tynaarlo 

Gevraagd besluit: 
          Instemmen met de opdrachtformulering zoals via de  raadswerkgroep Tarragrond Tynaarlo is  
          geformuleerd met de daarbij behorende processtappen. 

Besluit raad: 
 
HAMERSTUKKEN   
      
11. Kredietaanvraag rioleringsprojecten 2016 

Gevraagd besluit: 
Ter uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 diverse kredieten beschikbaar stellen met 
de daarin aangegeven dekking, te weten: 
1.     Een krediet met een economisch nut voor het optimaliseren van Diepsloot (Vries) ad € 55.000,- 

beschikbaar stellen 
2.     Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Schipborgerweg ad € 728.000,- (riolerings 

Schipborgerweg) en € 290.000,- (openbare ruimte Schipborgerweg) beschikbaar stellen 
3.     Kredieten met economisch nut voor werkzaamheden Borgwallinge/Bovendiepen Zuidlaren ad  

€ 3.449.000,- (riolering Borgwallinge/Bovendiepen 50 jaar) en € 46.000,- (riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 15 jaar) en € 736.000,- (openbare ruimte Borgwallinge/Bovendiepen) 

Besluit raad: 
 

12. Terugbetaling kapitaal door Essent aan Gemeente Tynaarlo 
Gevraagd besluit: 
1.     De vordering op Essent ten bedrage van € 314.138,- opeisen per 1 juli 2016 
2.     Het terugontvagen bedrag bestemmen voor het eenmalig verlagen van het vastrecht van de 

Afvalstoffenheffing 2016. 
Besluit raad: 
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13. Informatie uit het college 
Besluitenlijsten van: 6 en 14 juni 2016. 
Verzonden brieven: 

          - 9 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Aanvullende beantwoording vragen zonnepark GAE: 
          - 9 juni 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Oplegger Transformatieplan; 

Ter inzage: 
          -- 
14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17  juni 2016) 

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
 
15. Gemeenschappelijke regelingen 
          Besluit raad: 
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 

Besluit raad: 
 

17. Sluiting 
 
 
       

 
“T” = tijdgebonden 
 


