
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 10 september 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 9 juli 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 8 juli 2019, 16 juli 2019, 23 juli 2019, 13 
augustus 2019, 20 augustus 2019 en 27 augustus 2019

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 juni 2019 t/m 28 augustus 2019
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 augustus 2019)
8.   Het indienen van een subsidieaanvraag voor het ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport    
      Eelde
      Voorstel:
      1.De totale kosten voor het ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport Eelde vast te stellen op 

         € 125.287,75 excl. BTW.
      2.Een subsidieverzoek in te dienen bij het ministerie van BZK in het kader van de bommenregeling om een   

         bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van € 87.701,43 excl. BTW (70% van € 125.287,75) voor het    

         ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport Eelde.
      3.Indien het subsidieverzoek wordt toegewezen en is ontvangen een bedrag van € 79.357,43 aan    
         GroenLeven BV over te maken (70% van de door hen gemaakte kosten).  
      4.Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
9.   Voornemen tot opheffen openbaarheid 2 parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te Zuidlaren
      Voorstel:
      2 parkeerplaatsen gelegen aan de Kerkstraat te Zuidlaren – conform bijgaande situatietekening - aan de   
      openbaarheid te onttrekken en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren.
10. Kredietaanvraag voor aankoop van gronden ten behoeve van het beoogd woningbouwplan in Vries Zuid
      Voorstel:
      1. Krediet beschikbaar stellen van € 437.000,- voor de aankoop van gronden t.b.v. planontwikkeling 
          Vries-Zuid en krediet beschikbaar stellen van € 123.000,- voor de aankoop van strategische gronden.
      2. De structurele kapitaallasten van € 1.800,- voor de strategische gronden te dekken binnen de huidige 
          budgetten. 
      3. Akkoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
11. Actualisatie klachtenregeling Tynaarlo
      Voorstel: De klachtenregeling Tynaarlo vaststellen 
12. Wijziging samenstelling raadswerkgroepen      
     1 Dhr. R. Nijenbanning (VVD) benoemen als lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid
     2 Dhr. G. Pieters (VVD) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal    
        Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid
     3 Mw. E. Kardol (D66) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid
_________________________________________________________________________________________

https://raad.tynaarlo.nl/


BESPREEKBLOK

13. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8 t/m 11 en 13 t/m 15.

14. Omgevingsvergunning damwanden Garmpoleiland “  T  ”  
      Voorstel:       

- de wijziging van het BKP 'Waterwijk' vaststellen; 
- kennisnemen van de nota zienswijzen die onderdeel wordt van de door het college  

verlenen omgevingsvergunning; 
- een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

15. Fietspaden, Wegen en Knelpuntenplan
      Voorstel:
      1. Instemmen met de denkrichting zoals verwoord in bijgaand Fietspaden, Wegen, Knelpuntenplan (FWK-
          plan);
      2. De benodigde investeringen in het FWK-plan per jaarschijf afwegen bij de Perspectievennota's.
16. Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0
       Voorstel:
       De raad besluit de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0 vast te stellen en het college van    
       burgemeester en wethouders opdracht te geven voor het opstellen van de RES Drenthe 1.0 in 
       gezamenlijkheid met de andere 11 Drentse gemeenten, provincie Drenthe en in Drenthe actieve   
       waterschappen.
17. Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen


