Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:

Locatie:
Aanvang:

11 juli 2017
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
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
23 juni 2017 voor u ter inzage in de leeskamer.
_________________________________________________________________________________________
BESLUITBLOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2017 en kennisnemen van de digitale LTA
Vragenrecht raadsleden
Mededelingen college
Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 12, 20 en 27 juni 2017
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 8 juni tot 29 juni 2017
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving)
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 juni 2017)
9. Stukken in de leesmap
________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor de agendapunten 12 en 13
11. Procedurevoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2017 en Perspectievennota 2017
Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel.
12. Voorjaarsbrief 2017 “T”
Voorstel:
I Voorjaarsbrief
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per
hoofdstuk per 1 mei 2017;
2. Het incidentele voordeel 2017 van € 802.000 toevoegen aan de Algemene
Reserve Grote Investeringen (Argi);
3. Het structurele voordeel van € 20.000 in 2018 en 2019 en € 19.000 vanaf 2020 opnemen
in de meerjarenbegroting;
4 Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van € 90.000 ten
laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen voor de implementatie van de
Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie;
5. Instemmen met het opheffen van de volgende reserves:
a.Centrumplan Vries
b.Voetgangersbrug De Dijk
6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en
dekking/toevoeging:
a. Het ophogen van het economisch krediet Vervangen knijpriool Lageweg met € 85.000 en
de extra kapitaallasten van € 2.975 per jaar te dekken uit de rioleringsmiddelen;
b. Het verlagen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en
de vrijvallende kapitaallasten van € 4.500 per jaar beschikbaar houden voor het
accommodatiebeleid;

c. Het verhogen van het economisch krediet bestelbus BOA’s met € 11.000 en de extra
kapitaallasten van € 1.265 per jaar mee te nemen in de meerjarenbegroting;
d. Het omzetten van de rioleringscomponent van het initiatief centrumplan Eelde in een
economisch krediet van € 1,2 mln. en de kapitaallasten van € 42.000 per jaar te dekken
uit de rioleringsmiddelen;
e. Het verhogen van het economisch krediet centrumplan Eelde met € 150.000 voor
uitbreiding van de werkzaamheden en de extra kapitaallasten van € 5.250 per jaar te
dekken uit de rioleringsmiddelen;
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van
€ 75.000 voor het vervangen van het raadsinformatiesysteem en de bijbehorende
kapitaallasten van € 19.875 meenemen in de meerjarenbegroting;
8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van
€ 20.000 voor de aanschaf van twee scanners t.b.v. IDburger en de bijbehorende
structurele lasten van € 8.300 meenemen in de meerjarenbegroting.
9. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van
€ 20.000 voor de realisatie van een ondergrondse stroomvoorziening van de
weekmarkt in Vries en de bijbehorende structurele lasten van € 1.700 meenemen in de
meerjarenbegroting.
10. Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van
€ 200.000 voor de uitvoering van de Bedrijvenregeling Drenthe in de periode juli
2017 – juli 2019;
11. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor het
gebruikersonderhoud van Yders Hoes en hieraan de volgende bedragen toevoegen:
€ 30.000 ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi);
€ 8.600 ten laste van de begrotingspost “eigenaarslasten Yders Hoes”;
12. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Meedoenbanen en
hieraan € 110.000 toe te voegen ten laste van de Algemene Reserve Grote
Investeringen.
II Groningen Airport Eelde
1.Gezien het belang van Groningen Airport Eelde als basisvoorziening in Noord-Nederland en in
de overtuiging dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het
vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de gewenste groei van de
werkgelegenheid in de regio::
a. Een investeringsbijdrage van € 1,84 mln. beschikbaar stellen ten behoeve van de
vergoeding van de kosten voor NEDAB in de periode 2017 – 2026, vermogensvorming
binnen het ROF en de financiering van capaciteitsinvesteringen op basis van een
kapitaalstorting in het eigen vermogen van GAE NV;
b. Hiervoor een bestemmingsreserve “Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde” instellen
en hieraan € 1,84 mln. toevoegen ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen
(Argi);
c Een financiële garantstelling verstrekken aan GAE NV ter hoogte van de
investeringsbijdrage en deze ten laste brengen van de bestemmingsreserve.
Toekomstige bijdragen van private en/of (semi)publieke derden vanuit Noord-Nederland
kunnen op basis van overeenstemmende besluitvorming door de gezamenlijke
aandeelhouders naar rato van het aandelenbezit in mindering worden gebracht op de
investeringsbijdrage van de gemeente Tynaarlo.
13. Perspectievennota 2017 “T”
Voorstel: De perspectievennota 2017 vaststellen
14. Sluiting

ca.

18.00 uur
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De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen
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