
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 30 juni 2020
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
Aanvang: 12:00 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 9, 16 juni en de besluitenlijst van de besloten 

raadsvergadering op 16 juni 2020 (ter inzage bij de griffie). Kennisnemen van motie- en toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 9 en 16 juni 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 4 juni  t/m 17 juni 2020

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 juni 2020)
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

8.   Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 11 en 12

9.  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’
      Voorstel: 
      De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp    
      beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage leggen.
10. Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2020 en Perspectievennota 2021
      Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel
11. Voorjaarsbrief 2020
      Voorstel:
      De raad besluit:

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2020. 
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’.
3) Het incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van 

€ 204.000 in 2020, € 129.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 te onttrekken aan de Algemene Reserve 
Grote Investeringen (ARGI).

4) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van € 
64.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting

5) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een economisch krediet van € 215.000 voor het realiseren van onderwijshuisvesting voor de 

Menso  Altingschool.  De  structurele  kapitaallast  van  €  7.256  ten  laste  te  brengen  van  het 
begrotingsresultaat.

b. Een economisch krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 ten behoeve van een subsidie  
aan Stichting Cultureel Centrum Schoollaan ten behoeve van de verbouw van De Notenkraker. 
De structurele kapitaallast ad € 9.375 te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor de 
investeringsplanning sport en welzijn.

c. Een economisch krediet van € 42.000 voor het treffen van de voorbereidingen van aanpakken 
van wateroverlast Hogeweg en de kapitaallasten van € 1.365 te dekken binnen het taakveld 
riolering.

https://raad.tynaarlo.nl/


d. Een economisch krediet van € 118.000 ten behoeve van een tijdelijke uitbreiding van de school  
‘De Veenvlinder’.  Dit  krediet  incidenteel  te  dekken en hiervoor  een bestemmingsreserve te 
vormen van € 137.064 ten laste van de ARGI.

6) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
a. Het krediet t.b.v. de nieuwbouw brandweerposten te verlagen met € 3.000.000.
b. Het ophogen van het economische krediet “Doorfietsroute Groene As” met een bedrag van 

€ 575.000 en daarnaast een bijdrage van derden opnemen van eveneens € 575.000. 
c. Het ophogen van het krediet ‘Aansluiting dorpsstraat-Berkenlaan (rotonde Tynaarlo) met een 

bedrag  van  €  124.000  en  de  kapitaallasten  ad  €  4.030  ten  laste  te  brengen  van  het  
begrotingsresultaat

d. Het krediet ver-/nieuwbouw Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 628.266 en 
de  structurele  kapitaallast  ad  €  21.204  te  dekken  vanuit  het  budget  Accommodatiebeleid 
Zuidlaren.

e. Het krediet flexibele schil Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 86.599 en  
kapitaallasten ad € 89.305 te dekken uit de in de ARGI opgenomen reservering t.b.v. uitvoering  
van het accommodatiebeleid Zuidlaren.

7) Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de reserves:
a. Instellen van de bestemmingsreserve ‘Verkiezingen’ en een bedrag van € 55.000 hier aan toe 

te voegen, zijnde het niet bestede verkiezingsbudget 2020.
b. Opheffen van de bestemmingsreserve ‘decentralisaties sociaal  domein’  en een bedrag van 

95.000  in  te  zetten  ten  behoeve  van  de implementatie  van  het  maatregelenpakket  sociaal 
domein en het restant van het saldo ad € 6.334 toe te voegen aan de ARGI.

        8)  Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
12. Perspectievennota 2021
      Voorstel:
     De raad besluit de perspectievennota 2021 vast te stellen als kader voor de op te stellen       
     begroting 2021. 

13.  Sluiting 20:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen


