
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 16 juni 2020
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 van 12 en 26 mei 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 6, 12, 19, 26 mei 2020 en 2 juni 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 30 april 2020 t/m 3 juni 2020

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 mei 2020)
8. Garantstelling zwembaden exploitatie stichting zwembaden in 2020 als gevolg van     

corona 
      Voorstel: 

In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot max € 195.000 voor 
de openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli  (Aqualaren blijft dicht tot 1 september) en dit – 
indien nodig- ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Op het moment dat de stichting gebruik kan 
maken van compensatie van de rijksoverheid, zal dat in mindering gebracht worden op de voorgestelde 
garantstelling.

9.   Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020
      Voorstel:
    1.Kennis te nemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties    
       per 1 januari 2020; 
    2.De grondexploitaties per 1 januari 2020 van de volgende projecten vast te stellen: - Ter     
       Borch - Zuidoevers - Groote Veen - Donderen - Bedrijventerrein Vriezerbrug - Businesspark    
       Ter Borch 

10.  Algemene Plaatselijke Verordeningen gemeente Tynaarlo 2020
       Voorstel: Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2020
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

11.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 13 en 14.

12.  Jaarstukken 2019 “T”
       Voorstel: 
       1. De jaarstukken 2019 vast te stellen 
       2. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2019:
         - Toevoeging reserve bedrijfsvoering € 336.000 
         - Toevoeging BR duurzaamheidsinvesteringen gebouwen € 85.000
         - Toevoeging ARGI € 4.857.000
       3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 
13.  Behandeling ontwerpbegrotingen 2021 en jaarstukken 2019 verbonden partijen
       Voorstel:
       1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2021 en jaarstukken 2019

https://raad.tynaarlo.nl/


       2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de RUD
       3. Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen
14.  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’

  Voorstel:
       De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp    
       beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage leggen.
15.  Motie vreemd aan de agenda – opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingen

Dictum:
Verzoekt het college om: 
- zich te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om samen 500 alleenstaande 

vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden;
- zich hierover uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie & Veiligheid en aan 

te dringen op een gezamenlijke aanpak met de inmiddels 124 verschillende 
gemeenten.

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

drs. M.J.F.J. Thijsen


