
 
 
 
  
 
 

 Agenda gemeenteraad 

 

    

 

Raadsvergadering van: Maandag 10 juli 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. Het betreft een extra vergadering met 
de aangehouden agendapunten van de raadsvergadering van 20 juni jl.  
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl en liggen tevens vanaf  
30 juni 2017 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
    
1.    Opening                                                                                                                                          
2.    Vaststellen agenda 
3.    Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan  Woningbouw Paterswolde Noord (betreft  
       aangehouden agendapunt raadsvergadering 20 juni 2017)  
       Voorstel: 
       1.Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de  
          planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vaststellen  
          overeenkomstig de zienswijzennota. 
       2.Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd  
          vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota 
       3.Geen exploitatieplan vaststellen. 
 4.   Inzet extra armoedegelden 2017 (betreft aangehouden agendapunt raadsvergadering 20 juni 2017) 
       Voorstel: 

1.  De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het 
    verdeelvoorstel inzetten; 
2.  De armoedegelden structureel in de begroting opnemen conform het verdeelvoorstel van 
    de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering; 
3.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging; 
4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neerleggen en de raad 

           hier jaarlijks over informeren 
5.   Bekrachtiging geheimhouding WMD stukken (deel II) “T” (betreft aangehouden agendapunt  
      raadsvergadering 20 juni 2017)  
      Voorstel: 
      De door de burgemeester opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor de duur van tien jaar en  
      kennisnemen van het onder geheimhouding ter inzage gelegde stuk.  
6.   Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde  “T” (betreft aangehouden  
      agendapunt raadsvergaderingen 6 en 20 juni 2017)  
      Voorstel: 
      De door de burgemeester opgelegde geheimhouding bekrachtigen voor de duur van vijf jaar en  
     kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken. 
7.   Bespreking brief Raad van State d.d. 19 april 2017 aan gemeenteraad, inzake uitnodiging 
      toepassing mediation (op verzoek van de fractie van D66 geagendeerd; betreft aangehouden agendapunt  
      raadsvergadering 20 juni 2017)   
8.   Motie vreemd van de agenda ingediend door de fractie Leefbaar Tynaarlo (betreft aangehouden  
      agendapunt raadsvergadering 20 juni 2017)                 
9.   Sluiting                                                                                                                           23.00 uur 
 

 
 
 

https://raad.tynaarlo.nl/
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De voorzitter van de raad 
 

                                        _________________________________________________________________________________________ 
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 


