
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 6 oktober 2020
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. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 september 2020, vaststellen verslag raadstafel van           

1 september 2020 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 22 september 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 september t/m 23 september 2020

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 september 2020)
8.   Zienswijze verrekensystematiek RUD Drenthe ’T’
      Voorstel: 
      1. In te stemmen met de voorgestelde verrekensystematiek; 
      2. Een voorkeur uit te spreken voor scenario 1; 
      3. De RUD Drenthe hierover te informeren middels bijgevoegde brief.
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

9.    Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 10, 12 en 13. 

10.  Toekomstagenda RGA ’  T  ’  
       Voorstel:

    1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te stellen   

        waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de regionale 
        samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde thema's.
    2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de  
        Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale afweging 
        Perspectievennota.
    3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale    
        afweging van de Perspectievennota 2023

11.  Doorfietsroute varianten keuze Vriezerbrug
       Voorstel:
       1.De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen, als uitkomst van  

          de "Variantenstudie doorfietsroute Vriezerbrug". 
2.
  A. Een economisch krediet van € 115.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de     
      Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal;
  B. Dit dekken voor een bedrag van € 57.500 uit BDU-subsidie;

https://raad.tynaarlo.nl/


  C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €57.500 ten bedrage van                           

       €1.869 te dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen".
 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging

12. Programma Duurzaamheid 2020-2030
       Voorstel:

 1 . De inspraaknotitie vast te stellen. 
 2.  Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen.

13. Doe Mee Rekenkameronderzoek 'Toezicht en handhaving'
      Voorstel:
      1) Kennis te nemen van het Doe Mee Rekenkameronderzoek 'Toezicht en handhaving'.
      2) De aanbevelingen uit het rapport over te nemen.
14. Motie vreemd aan de agenda – Maatregelen aardbevingen Tynaarlo
      Dictum:
      Primair:

- Om met klem bij de Minister aan te dringen op een onafhankelijke deskundige commissie die de 
oorzaak van de laatste, recente bevingen rond Winde/Bunne vaststelt; 

- Om door een onafhankelijke deskundige commissie het risicoprofiel van het Vriezer gasveld opnieuw te 
laten beoordelen;

- Om bij partijen ( Minister, NAM, Nedmag, de Commissie Mijnbouwschade) erop aan te dringen budget 
beschikbaar te stellen om bouwkundige opnames (Nulmetingen) conform beoordelingsrichtlijn BRL 
5024 te kunnen laten opmaken van gebouwen in onze gemeente; 

       Secundair:
- Te bewerkstelligen dat omkering van de bewijslast vanuit het principe van rechtsgelijkheid binnen 

Nederlands recht ook voor onze gehele gemeente moet gelden, zeker gezien het feit dat in onze 
gemeente sprake is van gestapelde mijnbouw; 

- Te bewerkstelligen dat ook voor onze gemeente een regeling wordt gemaakt voor het vergoeden van 
geleden immateriële schade als gevolg van (gestapelde) mijnbouwactiviteiten;

- De Minister uit te nodigen voor een gesprek met College en Raad over de problematiek van gestapelde 
mijnbouw in onze gemeente;

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

drs. M.J.F.J. Thijsen


