
 
 
 
  
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 

    

Raadsvergadering van: 7 november 2017 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang:                              14:00 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  
27 oktober 2017 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
    
1.    Opening                                                                                                                                          
2.    Vaststellen agenda 
3.    Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober  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 3,10 en 16 oktober  2017 
       b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 september  tot  25 oktober 2017      
7.    Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
8.    Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 19 oktober 2017) 
9.    Stukken in de leesmap 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK          
              
10. Inspreken inwoners*  
      *betreft inspraak voor agendapunt 12 en 13  
11. Procedurevoorstel behandeling Najaarsbrief 2017 en Begroting 2018     
      Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel.                                      
12. Najaarsbrief en projectenrapportage “T” 
      Voorstel:  
    1.Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk  
       per 1 september 2017; 
    2.Het incidentele voordeel 2017 ad. € 2.961.000 storten in de Algemene Reserve Grote  
       Investeringen; 
    3.Het structurele effect van  - € 4.000 vanaf 2018 opnemen in de meerjarenbegroting; 
    4.Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 730.350; 
    5.Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke  
       kredieten; 
    6.Instemmen met het beschikbaar stellen van  
       a.een maatschappelijk krediet van € 600.000 voor baggerwerkzaamheden en dekken       
          uit de voorziening riolering. 
       b.een economisch krediet van € 313.000 voor centrumplan Eelde openbare werken en   
          dekken voor € 25.000 euro uit ondernemers bijdragen en € 50.000 aan subsidie en de  
          kapitaallasten ten laste laten komen van het begrotingsresultaat. 
    7.Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
       a.Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en de  
          extra kapitaallasten van € 4.500 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid; 
       b.Het ophogen van het economisch krediet hoogwerker met € 35.000 en de   kapitaallasten  
          van € 4.025 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat. 
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      c.Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Veenvlinder met  € 187.000 en de     
         extra structurele kapitaallasten van € 6.400 per jaar onttrekken aan het budget     
         Accommodatiebeleid; 
      d.Het ophogen van het economisch krediet kleed- en kantine-accommodatie VAKO  
         met € 120.000 en de kapitaallasten van € 5.000 ten laste laten komen van het  
         begrotingsresultaat. 
    8.Instemmen met het doorbetalen van de BUIG voor een bedrag van €  378.000 aan de    
       deelnemende gemeenten in de TUVO; 
    9.Instemmen met het uitstellen van het herwaarderen van de gronden/voormalige  NIEGG in de   
       materiële vaste activa tot 31-12-2018. 

13. Begroting 2018 “T” 
      Voorstel:  De begroting 2018 vaststellen. 
14. Sluiting                                                                                                                  18:00 uur 
____________________________________________________________________________________________ 
 
De voorzitter van de raad 
 

                                       
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 


