
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 12 maart 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 26 februari 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 26 februari 2019 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 februari 2019 t/m 27 februari 2019 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 13 februari 2019) 
8.   Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Schelfhorst Natuurwonen 
      Voorstel: 
       1. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ als vervat in de  
           bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPSchelfhorst-0401 vaststellen  
           overeenkomstig de zienswijzennota. 
      2. Geen exploitatieplan vaststellen. 
9.   Benoemen lid rekenkamercommissie 
      Voorstel: De heer W. de Boer benoemen als lid van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
10  Inspreken inwoners*  

*betreft inspraak voor agendapunt 11, 12, 13 en 14 
11. Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 
      Voorstel: Instemmen met de startnotitie Inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 
12. Tussenevaluatie Meedoenbanen 
      Voorstel:        
     1. Instemmen met het beschikbaar houden van het budget à € 30.245,- na de looptijd van het       
         project (1 juli 2019) om ervoor te kunnen zorgen dat de 8 open plekken voor Meedoenbanen     
         ingevuld kunnen worden; 
     2. Instemmen met het uitbreiden van de doelgroep voor Meedoenbanen naar inwoners op de     
         derde trede van de participatieladder met een grotere afstand naar de arbeidsmarkt 
     3. Instemmen met het tegelijkertijd beschikbaar houden van Meedoenbanen voor de huidige  
         groep en er zorg voor dragen dat nieuwe mensen in deze groep met voorrang in aanmerking   
         komen voor een Meedoenbaan; 
     4. Aan Werkplein Drentsche Aa de opdracht geven om punt 2 en 3 verder uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

13.  Bespreken kaderbrieven GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD, Publiek Vervoer, VRD en WPDA 
       Behandelvoorstel: 
       1. Presentatie intergemeentelijke werkgroep verbonden partijen over hoe de werkgroep werkt aan meer     
           grip op de P&C-cyclus van de verbonden partijen. 
       2. Bespreking door de raad van de verschillende kaderbrieven. 
       3. Samenvatting van de uitkomsten uit de bespreking door de voorzitter. 
       4. Vaststellen reacties op de kaderbrieven (raadsvergadering van 26 maart) 
14. Brief college intentieovereenkomst (op verzoek van de fractie VVD) 
15. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


