
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 5 februari 2019
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. 
_________________________________________________________________________________________

BESLUITBLOK

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2019 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 15 en 22 januari 2019
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 januari 2019 t/m 23 januari 2019

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 januari 2019)
8 . Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces
      Voorstel: 
     1 Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen; 
     2 Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’;
     3 De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces;
     4 Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste 
        deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de 
        centrumontwikkeling in Zuidlaren;
      5 Het voorlopig voorbereidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa;
      6 Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
9.  Ontwerpbestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren
      Voorstel:       
      1. Instemmen met de gevraagde omzetting van de bedrijfsbestemming naar een woon-
          bestemming voor de percelen Duinweg 2 en 2a te Midlaren;
      2 .Instemmen met het starten van de formele planologische procedure door het ter inzage
          leggen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinweg 2 en 2a Midlaren;
10. Verordening raadswerkgroepen
      Voorstel: 
      De ‘Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019’ vaststellen
11. Vergaderrooster 2019
      Voorstel:
      Vergaderrooster 2019 vaststellen
12. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
      Voorstel:
      De heer J.J. Vellinga benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
______________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

13. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 11, 14 , 15 en 16

https://raad.tynaarlo.nl/


14. Rekenkamerrapport Economische beleid en ondernemersklimaat Tynaarlo
      Voorstel:
       1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport
       2. Het college opdracht geven in 2020 te komen met voorstellen voor nieuw economisch beleid en hierbij 
           de aanbevelingen uit dit rapport te betrekken.
15. Brief college eindevaluatie Tynaarlo Culturele gemeente 2017-2018 (op verzoek van de fractie PVDA)
16. Brief college looproutes in het centrum van Eelde (op verzoek van de fractie Gemeentebelangen)
17. Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen


