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Aan:
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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 31 mei 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 10 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 11 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.

9.

Gemeenschappelijke regeling en Prestatieovereenkomst Werkplein Baanzicht Drentsche Aa “T”
Gevraagd besluit:
1.De herziene concept-tekst Gemeenschappelijke Regeling WPDA vaststellen;
2.De concept-tekst Prestatieovereenkomst WPDA voorleggen voor een zienswijze.
Besluit raad:
Voorlopige vaststelling Jaarstukken 2015
Gevraagd besluit:
1.De Jaarstukken 2015 voorlopig vast te stellen;
2.Instemmen met de bestemming van het resultaat 2015.
Besluit raad:
Projectplan invoering Meedoenbanen (op initiatief van de fractie van D66)

Gevraagd besluit:

1. Instemmen met het projectplan invoering Meedoenbanen 2016 als vangnet voor hen die een grote
afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is en daarvoor een
budget van € 110.000,- beschikbaar te stellen.
2. Het college opdracht te geven om de invulling van deze Meedoenbanen vorm te geven, waarbij de
regie bij de inwoner ligt
3. Het projectplan voor 1 oktober 2016 te starten
4. Het benodigde budget te dekken uit de ARGI, uit de “gelabelde” € 1.000.000,- voor het sociaal domein
2016.
Besluit raad:
HAMERSTUKKEN
10.

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen “T”
Gevraagd besluit:
De zienswijze over de inhoud van de jaarstukken 2016 ter kennis brengen van de Stuurgroep van de
Regio Groningen-Assen.
Besluit raad:

11.

Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016
Gevraagd besluit
1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2016 van de projecten:
a. Ter Borch
b. Oude Tolweg Zuid
c. Zuidoevers
d. Groote Veen
e. Donderen
f. Bedrijventerrein Vriezerbrug
g. Business Park Ter Borch (voorheen Kranenburg Zuid)
2. In te stemmen met het afwijken van de richttermijn voor de looptijd van 10 jaar voor grondexploitaties
voor de projecten Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch.
3. In te stemmen met het nemen van een winst van € 400.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid.
4. In te stemmen met het verhogen van de voorziening met € 242.891,- voor het project Bedrijventerrein
Vriezerbrug
5. De onder 3 en 4 genoemde bedragen komen respectievelijk ten gunste en ten laste van het
exploitatieresultaat 2015
Besluit raad:
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12.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten van: 10 en 17 mei 2016
Verzonden brieven:
- 28 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarstukken Stichting Leergeld Noord Drenthe 2015;
- 29 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: reactie op brief PVDA- fractie over bibliotheekwerk;
- 29 april 2016, aan de gemeenteraad, betreft: beantwoording vragen CDA-fractie;
- 03 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: uitnodiging raadsbijeenkomst 17 mei 2016;
- 04 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: uitnodiging inloopbijeenkomst;
- 10 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Enquête voor inwoners Zuidlaren over de komst van een
asielzoekerscentrum in hun dorp;
- 12 mei 2016, aan de fractie CDA, betreft: aanrijtijden Politie Tynaarlo;
- 12 mei 2016, aan de fractie VVD, betreft: Vragen strategische verkenning GAE;
- 12 mei 2016, aan de fractie ChristenUnie, betreft: eigen bijdrage Wmo-geÏndicieerde zorg;
- 12 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Strategische verkenning toekomst Groningen Airport Eelde;
- 12 mei 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Onderzoek ‘precariobelasting nutsnetwerken’.
- 17 mei 2016, aan de fractie CDA, betreft: Antwoordbrief fractie CDA vragen respijthuis
- 18 mei 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft leliebollenteelt op es Vries;
- 18 mei 2016, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft reactie op vragen culturele gemeente;
- 18 mei 2016, aan de fracties van VVD, GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo, betreft strategische
Verkenning GAE.
Ter inzage:
- Jaarverslag Rechtsbescherming Tynaarlo 2015.

13.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 mei 2016)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.

14.

Gemeenschappelijke regelingen
- Kaderbrief en jaarstukken 2017 Meerschap Paterswoldsemeer
- Jaarstukken 2017 RUD
Besluit raad:

15.

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

16.

Sluiting

“T” = tijdgebonden
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