Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

21 mei 2019
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
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. Beëdiging lid steunfractie
Voorstel: Mevrouw A. Machielsen als lid van de steunfractie van Leefbaar Tynaarlo beëdigen
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 mei 2019 en kennisnemen van motie- en toezeggingenlijsten
5. Vragenrecht raadsleden
6. Mededelingen college
7. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 7 mei 2019
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 26 april 2019 t/m 8 mei 2019
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 mei 2019)
9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe”T”
Voorstel:
Besluiten het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen tot
het wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe overeenkomstig het bijgaande wijzigingsbesluit.
10. Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van
een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde
Voorstel:
1. Het coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening d.d.14 juni 2016, nr. 7,
met terugwerkende kracht tot 20 juni 2018 uit te breiden met de voorbereiding en bekendmaking van
de volgende besluiten van burgemeester en wethouders, die samen met het ontwerpbestemmingsplan
in ontwerp ter inzage hebben gelegen:
a.
De acceptatie van de melding “brandveilig gebruik” (besluit als bedoeld in artikel 1.21, lid 1 van
het Bouwbesluit 2012).
b.
Vaststelling van maatwerkvoorschriften voor het vertrekken van vrachtauto’s richting de
Borchsingel (besluit als bedoeld in artikel 2.20, lid 6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer).
c.
Inzameling van glas en textiel in de wijk Ter Borch (besluit als bedoeld in artikel 4 onder e en f
van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014).
d.
Toekenning van het nummer Borchsingel 25 te Eelderwolde aan het nieuw verblijfsobject
(besluit als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Verordening naamgeving openbare ruimten en
nummering gemeente Tynaarlo 2008).
2. Vast te stellen het “m.e.r.- beoordelingsbesluit stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch”, nader
gewijzigd en aangevuld zoals onder wijzigingsvoorstel 7 van de onder 4 genoemde nota is
aangegeven.
3. Vast te stellen het “Beeldkwaliteitsplan Supermarkt Borchsingel Eelderwolde”.
4. Vast te stellen de “Nota zienswijzen coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in
Eelderwolde”.
5. Vast te stellen het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch Eelderwolde”
(NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0401), nader gewijzigd en aangevuld zoals bij de
wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 5, 7, 8, 9 en 11 in de onder 4 genoemde nota is aangegeven.
6. Te bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een
supermarkt met bijbehorende bouwwerken, werken en werkzaamheden, geen exploitatieplan als
bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. Dit aangezien het

7.

8.

verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het plan begrepen gronden anderszins is
verzekerd in verband met een afgesloten anterieure overeenkomst.
Te verklaren, dat het bestemmingsplan voor het onderdeel “herinrichting Borchsingel” mede wordt
vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in artikel 3.4 van Bijlage I
van de Crisis- en herstelwet.
In het plan ten behoeve van de aanpassingen aan de Borchsingel en het optimaliseren van de
langzaam verkeerroute en het bestemmingsplan, de volgende wijzigingen aan te brengen:
a.
er worden voorzieningen getroffen zodat de doorgang van auto’s tussen het parkeerterrein van
de scholen en het parkeerterrein van de supermarkt niet mogelijk is (zie wijzigingsvoorstel 3 in
de onder 4 genoemde nota);
b.
de uitritconstructies van de Woltsingel en het Zweerdeneiland worden aangepast in
overeenstemming met het advies van Veilig Verkeer Nederland (zie wijzigingsvoorstel 4 in de
onder 4 genoemde nota);
c.
het voet- en fietspad ten noorden van de toekomstige supermarkt wordt verbreed van 2.5 tot
3.00 meter (zie wijzigingsvoorstel 5 in de onder 4 genoemde nota).

_________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
11. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 12 t/m 16
12. 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.BPPHEsweg740401, met de bijbehorende bestanden.
3. Geen exploitatieplan vaststellen.
13. Brief college reactie aan de RUD (op verzoek van de fractie VVD)
14. Brief college voortgangsrapportage stichting baasis (op verzoek van de fractie VVD)
15. 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.

4. Structureel € 105.000 beschikbaar stellen ten laste van het begrotingsresultaat (op basis van scenario 2
uit het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”.)
16. Jaarstukken 2019 Regio Groningen – Assen
Voorstel: Instemmen met de jaarstukken 2019 van de Regio Groningen - Assen
17. Sluiting
23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

