
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 26 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 12 maart 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 5 en 12 maart 2019 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 februari 2019 t/m 13 maart 2019 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 maart 2019) 
8.   Bespreken kaderbrieven GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD, Publiek Vervoer, VRD en WPDA 
      Behandelvoorstel: Vaststellen reacties op de kaderbrieven 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
9.    Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10,11,12, 13 en 14 
10. Vaststelling Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen 
       Voorstel: 
       1. Het bestemmingsplan ‘Minister Cremerstraat 8 te Zeijen’ als vervat in de bestandenset met de  
           planidentificatie NL.IMRO.1730.BPCremerstr8Zeij-0401 vaststellen, overeenkomstig het  
           ontwerp dat ter inzage heeft gelegen en de zienswijzennota.  
       2. Geen exploitatieplan vaststellen. 
11. Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid 
      Voorstel: 
      1. In stemmen met bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30 januari 2019; 
      2. De raad voorstellen eveneens in te stemmen met de bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30  
          januari 2019; 
      3. De raad tevens voorstellen: 
          a. Instemmen met het ophogen van het economische krediet Vries Zuid met een bedrag van                            
              €  870.000; 
          b. Deze ophoging van het krediet Vries Zuid te activeren als immateriële vaste activa. 
          c. Daartoe instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
12.  Brief college intentieovereenkomst, hoger beroep inzake tijdelijke supermarkt AH Zuidlaren en Voortgang  
       participatieproces Centrumontwikkeling Zuidlaren 
13.  Ingekomen brief ‘Drents op Stee’ (op verzoek van de fractie GroenLinks) 
14.  Brief college reactie aan de RUD (op verzoek van de fractie VVD) 
15.  Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 

 
drs. M.J.F.J. Thijsen 

https://raad.tynaarlo.nl/

