Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:

Locatie:
Aanvang:

20 februari 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
9 februari 2018 voor u ter inzage in de leeskamer.
_________________________________________________________________________________________
BESLUITBLOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2018 en kennisnemen van de digitale LTA
Vragenrecht raadsleden
Mededelingen college
Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 januari en 6 februari 2018
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 25 januari 2018 t/m 7 februari 2018
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving; integrale behandeling kaderbrieven in
raadsvergadering 13 maart 2018)
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 1 februari 2018)
9. Stukken in de leesmap .
10. Bestemmingsplan Rietwijk Noord - aanpassing ecozone
Voorstel:
1.Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord – aanpassing ecozone” vrijgeven
voor inspraak en overleg;
2.Op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan gedurende zes
weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een
schriftelijke zienswijze;
3.Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het
wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de
vaststelling ter inzage leggen
11. Raadsinformatiesysteem 2018 -2022
Voorstel: Instemmen met de implementatieplan voor het raadsinformatiesysteem voor de periode 20182022
12. Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018
Voorstel: Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018.
_________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
13. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunten 10, 11, 12 en 14
14 Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde - Paterswolde
Voorstel:
1. De ‘Reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde’ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen
en ambtshalve aanpassingen vaststellen;
2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde
reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;
3. Geen exploitatieplan vaststellen.

15. Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de raad geagendeerd; betreft bespreking brief college in
antwoord op schriftelijke en mondelinge vragen vanuit de raad).
16. Sluiting
23:00 uur
____________________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen
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