
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 25 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. Beëdiging lid gemeenteraad 

Voorstel: de heer R. Nijenbanning als lid van de gemeenteraad fractie VVD beëdigen 
3. Beëdiging lid steunfractie 

Voorstel: de heer A. Tolner als lid van de steunfractie VVD beëdigen 
4. Vaststellen agenda 
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 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 3 en 11 juni 2019 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 mei 2019 t/m 12 juni 2019 

9. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 juni 2019) 
10. 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. 
11. Vaststelling bestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren 
      Voorstel: 
      Het bestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren als vervat in de bestandenset met de 
      planidentificatie NL.IMRO.1730.BPDuinweg2en2aML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het 
      ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen. 
12. Ruimte voor Ruimte Groningerstraat 54 Midlaren en NAM-locatie 

      Voorstel: 
      1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling voor het perceel Groningerstraat 54 en     
          het corrigeren van de bestemming van de NAM-locatie, beiden te Midlaren; 
      2. Het ontwerpbestemmingsplan “Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren”  
          (NL.IMRO.1730.BPGroningerstr54ML-0301) vrijgeven voor terinzagelegging, waarbij de gelegenheid  
          wordt geboden tot het indienen van zienswijzen. 
13. Facetbestemminsgsplan kleinschalige windturbines Buitengebied 
      Voorstel: 
      Instemmen met het voorontwerp ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’ en dit  
      bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en overleg.  
14. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid 
      Voorstel:  
      1 Mw. C. Ensing-Compaan benoemen als lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid 
      2 Dhr. T.A.H. Dijkstra (PvdA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid  
_________________________________________________________________________________________ 
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BESPREEKBLOK 
 
15. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 18 
16. Jaarstukken 2018 
      Voorstel: 
      1. De jaarstukken 2018 vaststellen; 
      2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2018; 
      3. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant; 
      4. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 
17. Jaarstukken en ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke regelingen 
      Voorstel: 
      1 Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon  
      2 Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen 
      3 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe 
      4 Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen  
18. Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde 
      Voorstel: 
      1. Instemmen met het bouwinitiatief voor het perceel Vosbergerlaan 20 te Eelde, waarbij de 
          bestaande woning wordt afgebroken en herbouwd, waarbij tevens een extra woning op het        
          perceel wordt gerealiseerd; 
      2. Instemmen met het starten van een planologische procedure door het opstellen van een 
          voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en     
          vooroverleg (conform artikel 3.1.1 Bro); 
      3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het 
          ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer er geen reacties 
          van belangstellenden worden ontvangen. 

 
19. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


