
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 17 april 2018 
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  
6 april 2018 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 13 , 27 en 29 maart 2018 
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april 2018 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 maart 2018 t/m 4 april 2018 

7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 maart 2018) 
9. Stukken in de leesmap 
10. Beëdiging steunfractieleden 

Voorstel: Overgaan tot de beëdiging van de steunfractieleden 
11. Verlengen bodemkwaliteitskaarten / nota bodembeheer gemeente Tynaarlo 

Voorstel:  
       1.Instemmen met de verlenging van de huidige bodemkwaliteitskaart gemeente Tynaarlo met 2 jaar; 
       2.Opdracht verlenen aan de RUD om voor 19 juni 2020 een gezamenlijke geactualiseerde  
          bodemkwaliteitskaart vastgesteld hebben, conform plan van aanpak 2 november 2017.  
12. Huisvestingsprogramma’s en overzichten onderwijshuisvesting 2017 en 2018  

Voorstel:  
1. Een economisch krediet van € 367.500,- ter beschikking stellen voor de permanente uitbreiding    
    van twee groepen voor de Menso Altingschool en de structurele kapitaalslasten a € 12.802.- ten     
    laste  brengen van het begrotingsresultaat; 

      2. Een economisch krediet van € 213.600,- ter beschikking stellen voor de tijdelijke uitbreiding van  
          de Menso Altingschool en hiervoor een bestemminreserve in te stellen van € 234.472,- ten laste  

   van de ARG 
13. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch 

Voorstel: 
Het concept beeldkwaliteitsplan ‘Businesspark Ter Borch’ gewijzigd vaststellen conform de zienswijzennota. 

14. Evaluatie Zuidlaardermarkt 
Voorstel: Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2017. 

15. Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo 

     Voorstel: De nota 'Armoede en schuldhulpverlening 2018 - 2021 gemeente     

      Tynaarlo' vaststellen  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
16. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 11, 12. 13, 14, 15 en 17. 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

17.  Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen 
       Voorstel: 
       1. Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen en 
       2. Eventuele zienswijzen ter kennis brengen van de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen. 
 
18.Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


