
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 11 juni 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 21 mei 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 14 mei 2019, 21 mei 2019 en 28 mei 
2019 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 mei 2019 t/m 28 mei 2019 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 mei 2019) 
8.   Vaststelling bestemmingsplan Esweg 74 Eelde 
      Voorstel:  

1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de Zienswijzennota 
ontwerpbestemmingsplan Esweg 74 Eelde. 

2. Het bestemmingsplan Esweg 74 Eelde ongewijzigd vaststellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPPHEsweg74-
0401, met de bijbehorende bestanden.  

3.   Geen exploitatieplan vaststellen. 
9.   Begraven in Tynaarlo 
      Voorstel: 
      1.Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”, inclusief de daarin  
         genoemde voorstellen (zie ook: “Samenvatting van voorstellen uit beleidsstuk begraven in Tynaarlo:  
         ‘Terugblik & Toekomst’.” 
      2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2019”. 
      3. Vaststellen van de volgende financiële aanpassingen en deze te verwerken in de verordening op de  
          Lijkbezorging: 
          a.     Het tarief voor urn ruimtes met circa € 500 te verlagen 
          b.     De prijs voor een urn nis te verlagen met circa € 500 
          c.     Het tarief wijzigen voor de huidige gebruikers bij het verlengen van een tweede urn ruimte. Het       
                 verlengen van de tweede urn ruimte vast te stellen op € 530 voor 10 jaar 
          d.     Het bedrag dat per graf voor onbepaalde tijd in rekening wordt gebracht vaststellen op € 80 per jaar.     
                 Dit in rekening te brengen vanaf het moment van overschrijven van het grafrecht naar een nieuwe       
                 rechthebbende 
          e.     Voor uitgifte van een graf voor een doodgeboren kind bij het muurtje op de Eswal een bedrag vast te     
                 stellen op € 270 voor een periode van 20 jaar en voor een verlenging van 10 jaar op € 110 
          f.      De kosten voor lijkschouwingen niet in rekening te brengen bij de rechthebbende en dit artikel te     
                verwijderen uit de verordening. 
          g.     28% van de totale lasten van het taakveld begraven toerekenen aan graven voor onbepaalde tijd en     
                dit bedrag niet meenemen bij de berekening van de kostendekkendheid 
          h.     Elke 4 jaar herijken hoeveel procent van het oppervlakte van de begraafplaatsen toe te rekenen is      
                 aan onbepaalde tijd graven 
          i.      De rekenkundige toerekening aan openbaar groen te laten vervallen. 
 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

      4. Structureel € 105.000 beschikbaar stellen ten laste van het begrotingsresultaat (op basis van scenario 2  
          uit het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”.) 
10. Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen 
      Voorstel:   
      Vast te stellen in overeenstemming met het ontwerp dat vanaf 8 februari 2019 gedurende zes weken in  
      ontwerp voor de vaststelling ter inzage heeft gelegen: 

a. Het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” met 
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPgravenDen Dollard-0401; 

b. Het besluit als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging tot aanwijzing van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792, met een oppervlakte van ca. 100 m2, plaatselijk 
bekend Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen, als bijzondere begraafplaats met maximaal 7 graven 
voor privégebruik. 

11. Aanwijzen gronden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
    Voorstel: 

 1 Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) twee percelen in Vries  
    Zuid aan te wijzen als gronden waarop de Wvg van toepassing is, betreffende de gronden  
    kadastraal bekend als gemeente Vries, sectie T, nummer 1113, groot 5.590m² en gemeente  
    Vries, sectie T, nummer 1115, groot 17.310m², beide in eigendom bij Stichting Woonconcept,  
    een en ander zoals ook aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage. 
 2 De terinzagelegging van dit besluit zo spoedig mogelijk bekend te maken zoals genoemd in  
    artikel 7 Wvg, door bekendmaking in de Staatscourant en op de gemeentepagina van het  

       plaatselijk huis aan huis blad en op de website van de gemeente, mede te delen aan de  
       eigenaar en eventueel beperkt gerechtigden, het besluit voor een ieder gedurende zes weken  
       ter inzage te leggen in het gemeentehuis in Vries en het rechtsgevolg Wvg in te schrijven in het  
       gemeentelijk beperkingenregister. Daarnaast zal binnen drie jaren na dagtekening van dit  
       besluit tot aanwijzing de gemeenteraad voor de aangewezen gronden een structuurvisie of  
       bestemmingsplan vaststellen. 

 3 Voor het overige het college van Tynaarlo te belasten met de uitvoering van dit besluit conform  
    de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten. 

12. Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 
      Voorstel:  
      Vaststellen verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 2019 
13. Instemmen met en uitvoering geven aan Ontwikkelplan Goede Basis 
      Voorstel: 

1. Instemmen met Ontwikkelplan ‘Goede basis’ 

2. Voor de zomer starten met de uitvoering van onderstaande punten uit het Ontwikkelplan: 
a. In het presidium het project Effectief Vergaderen starten 
b. Verder ontwikkelen van het vergadermodel, zoals omschreven in het hoofdstuk over 

Vergaderstructuur, oftewel: 

i. Voor een goede voorbereiding van raadsvergaderingen een vergadervorm creëren 

waarbij open met elkaar gesproken kan worden en waarbij inwoners, deskundigen en 

ambtenaren gemakkelijk en volwaardig kunnen meepraten 

ii. Betere uitvoering geven aan de voorstellen uit het raadsvoorstel van 12 juli 2016 

c. Deze verdere ontwikkeling van het vergadermodel uitwerken in een overleg tussen 

vertegenwoordigers van alle fracties, de voorzitter van de raad en de griffier. 

d. Verbeteren van de interactie tussen raad en inwoners, zoals omschreven in het hoofdstuk over 

Burgerparticipatie, oftewel: 

i. Experimenteren met vormen om in gesprek te komen met inwoners over onderwerpen 

die hen bezig houden, ook buiten het gemeentehuis 

ii. Betere vormen van inspraak of gesprek creëren zodat inwoners hun visie over te 

nemen raadsbesluiten kunnen geven 

iii. Hierbij steeds werken vanuit het uitgangspunt: er moet ruimte zijn voor iedereen die 

mee wil praten en diegenen die meepraten moeten het gevoel hebben dat het zin heeft 

om dat te doen.  



 
 
 

 

      Opstellen van een handboek voor de raad, waarin alle gebruiken, procedures, afspraken en instrumenten        
      worden omschreven en bijgehouden en dit in beheer geven van het presidium. 
14. Vaststelling bestemmingsplan Groote Veen Eelde, herziening maatschappelijke kavel 
      Voorstel:  
      1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijze conform de Zienswijzennota. 
      2. Het bestemmingsplan ‘Groote Veen Eelde, herziening maatschappelijke kavel’ als vervat in 
          de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHerzGVmaatvoorz-0401 
          gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de beantwoording van de zienswijze. 
      3. Geen exploitatieplan vaststellen. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
15. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 18 en 19 
16. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2019  
    Voorstel:  
    1. De grondexploitaties per 1 januari 2019 van de volgende projecten vaststellen: 

- Ter Borch 
- Zuidoevers 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Businesspark Ter Borch 

   2. Kennisnemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties  
       per 1 januari 2019; 
   3. Instemmen met het afsluiten van het project Oude Tolweg Zuid per 31 december 2018. 
17. Voorontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren 
    Voorstel:    
    1.  Instemmen met de ‘Inspraaknota voorontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50  
         Midlaren’ en de voorgestelde wijzigingen door te voeren in het ontwerpbestemmingsplan;    
    2. Het ontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren vrij te geven voor de terinzage-      
        legging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen. 
18. Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel Groningerweg naar sluis De Punt en Vrieserweg. 
      Voorstel: 
      1.  A Een economisch krediet van € 200.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de  
              fietssnelweg; 
           B Dit dekken voor een bedrag van € 100.000 uit de BDU-subsidie 
           C De structurele kapitaallasten van de resterende bijdragen van €100.000 ten bedrage  
              van €3.500 dekken binnen het structureel budget voor onderhoud wegen. 
       2.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
19. Brief college voortgang Participatietraject centrum Zuidlaren (op verzoek van de fractie VVD) 
 
20. Sluiting                                                                                        23:00 uur 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
drs. M.J.F.J. Thijsen 


