
 
 
 
  
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 

    

 
Raadsvergadering van: 2 mei 2017 
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  
21 april 2017 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
    
1. Opening                                                                                                                                           20:00 uur 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2017 en kennisnemen van de  digitale LTA  
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6.       Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 11 en 18 april 2017 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 6 april tot 20 april 2017 

   c.   Stukken ter inzage voor de raadsleden. .  
7.     Ontwerpbeheersverordening Groningen Airport Eelde 
        Voorstel:  

1.Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en 
        2.De ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak 
8.     Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2017 
        Voorstel:   
      1.Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017 van de projecten: 
         a. Ter Borch 
         b. Oude Tolweg Zuid 
         c. Zuidoevers Zuidlaarderveen 
        d. Groote Veen 
        e. Donderen 
        f.  Bedrijventerrein Vriezerbrug 
        g. Business Park Ter Borch 
     2. In te stemmen met afwijking van de richttermijn van een looptijd van 10 jaar voor de grondexploitaties     
        Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch.  
     3. In te stemmen het nemen van een winst van € 500.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid 
     4. Het onder 3 genoemd bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016       
9.     Bekrachtiging geheimhouding stukken WMD  
        Voorstel:       
        De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te       
        bekrachtigen voor de duur van tien jaar en kennis te nemen van de vertrouwelijk ter inzage  
        gelegde stukken.  
10.   Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
11.   Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 13 april 2017) 
12.   Stukken in de leesmap 
________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK                                                                 
 
13.   Inspreken inwoners*  
        betreft inspraak voor de agendapunten 7 t/m 9 en 14 

https://raad.tynaarlo.nl/
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14.   Bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde  
       Voorstel: 
       Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan  
       “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter  
        verhoging van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp  
        van het bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en overleg. 
15.   Sluiting                        23:00 uur       
_________________________________________________________________________________________ 
 
De voorzitter van de raad 

 
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 


