Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

11 september 2018
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
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
1 september 2018 voor u ter inzage in de leeskamer.
_________________________________________________________________________________________
BESLUITBLOK
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 juni (besloten gedeelte) en 10 juli 2018 en kennisnemen van
de digitale LTA
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 25 juni, 3, 9, 17 en 24 juli en
28 augustus 2018
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 21 juni 2018 t/m 29 augustus 2018
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving)
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 augustus 2018)
9. Stukken in de leesmap
10. Verordeningen Startersleningen, Blijversleningen en Verzilverleningen Gemeente Tynaarlo
Voorstel:
1. De ‘Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2018” vaststellen;
2. De “Verordening Blijverslening Gemeente Tynaarlo” vaststellen;
3. De “Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo” vaststellen.
11. Vaststellen bestemmingsplan brandweerkazerne GAE “T”
Voorstel:
1. Vaststellen zienswijzennotitie brandweerkazerne GAE;
2. Vaststellen bestemmingsplan 'brandweerkazerne GAE' met identificatienummer
NL.IMRO.1730.BRWGAE-0401 overeenkomstig het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen;
3. De toelichting op het bestemmingsplan (die hiervan formeel juridisch geen onderdeel
uitmaakt) aanpassen op het punt van de compensatie van waterberging en de afvoer van
afvalwater;
4. burgemeester en wethouders uitnodigen om de omgevingsvergunning te verlenen.
12. Bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone
Voorstel:
1. Vaststellen de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing
ecozone”;
2. Vaststellen het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone” in overeenstemming
met ontwerp, zoals dat vanaf 8 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 ter inzage is gelegd.
13. Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne
Voorstel:
1.Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne’ (planidentificatie:
NL.IMRO.1730.BPPeizerweg8aBunne-0401) ongewijzigd vaststellen.
2. Geen exploitatieplan vaststellen.
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK
14 Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10,11,12,13 en 15
15. Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen
Voorstel:
De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan
‘Schelfhorst Natuurwonen’ ter inzage te leggen.
16. Brief college beheersverordening Eelde – Paterswolde (op verzoek van de fractie VVD)
17. Motie vreemd aan de agenda
18. Sluiting
23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

