
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 17 december 2019 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 19:00 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. Beëdiging lid steunfractie 

Voorstel: de heer D. van der Meer als lid van de steunfractie D66 beëdigen. 
3. Beëdiging lid steunfractie 

Voorstel: de heer F. van der Werf als lid van de steunfractie PVDA beëdigen. 
4. Vaststellen agenda 
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 november 2019 en 3 december 2019 en kennisnemen van 

motie- en toezeggingenlijsten 
6. Vragenrecht raadsleden 
7. Mededelingen college 
8. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 26 november 2019 en 3 december 2019 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 21 november 2019 t/m 4 december 2019 

9. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 27 november 2019) 
10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Groningerstraat 50 Midlaren’ 
      Voorstel:  
      Het bestemmingsplan 'Groningerstraat 50 Midlaren' als vervat in de bestandenset met de planidentificatie     
      NL.IMRO.1730.BPGroningerstr50ML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,  
      vast te stellen. 
11. Vaststelling bestemmingsplan ‘Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren’ 
      Voorstel:  
      Het bestemmingsplan 'Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren' als vervat in de bestandenset met de  
      planidentificatie NL.IMRO.1730.BPGroningerstr54ML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het  
      ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen. 
12. Voortgang sport en bewegen in het sociale domein 
      Voorstel:  
      De raad besluit kennis te nemen van de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein 
13. Renovatie vijf gravelbanen tenniscomplex De Marsch Eelde-Paterswolde 
      Voorstel:  
      Een krediet beschikbaar te stellen van € 103.709 voor de renovatie/ vervanging van de vijf gravelbanen   
      (incl. hekwerk, drainage en beregening) van tennisvereniging De Marsch Eelde- Paterswolde en de  
      bijbehorende kapitaallasten ( € 8.210) dekken uit het structureel beschikbare budget van de  
      investeringsplanning sport en welzijn.  
14. Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 
      Voorstel: 
      De raad voor te stellen de regeling Gemeenschappelijke Regeling Paterswolde te wijzigen, toestemming te  
      verlenen aan het college voor de wijziging, wethouder Lammers aan te wijzen als lid namens het college en  
      een raadslid en een plaatsvervanger aan te wijzen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur. 
15. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Sociaal Domein en Duurzaamheid 
     Voorstel:  
     De heer K. Dijkstra (PVDA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep  
     Sociaal Domein. De heer F. van der Werf (PVDA) benoemen als lid raadswerkgroep  
     Duurzaamheid en mevrouw C. Ensing-Compaan benoemen als plaatsvervangend lid van de  
     raadswerkgroep Duurzaamheid. 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
16. Inspreken inwoners* 
      *betreft inspraak voor agendapunt 10 t/m 13 en 17 t/m 21. 
17. Belastingverordeningen 2020 ”T” 
      Voorstel: 

1. De volgende verordeningen vast te stellen: 

 Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 

 Verordening forensenbelasting 2020 

 Verordening leges 2020 

 Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 

 Verordening afvalstoffenheffing 2020 

 Verordening reinigingsrechten 2020 
       onder intrekking van de vorige verordeningen.   
       2.Burgemeester en wethouders mandaat te verlenen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2020     
          naar beneden bij te stellen, wanneer de herwaardering is afgerond. 
18. Geactualiseerd beleid werk, inkomen en meedoen 
      Voorstel: 
      De kadernota Werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de gemeenten Aa en Hunze,     
      Assen en Tynaarlo 2020-2023 vast te stellen. 
19. Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie 
      Voorstel: 
      Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare      
      energie voor de gemeente Tynaarlo vast te stellen. 
20. Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde 
      Voorstel: 
       De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform bijgevoegde   
       tekening.  
21. Brief recreatieschap aan de gemeenteraad d.d. 12 september 2019 
22. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


