
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 2 november 2021
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
1a. Beëdiging lid steunfractie
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 28 september en 12 oktober 2021 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 oktober 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 30 september 2021 t/m 13 oktober 2021

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 oktober 2021)
8. Procedurevoorstel besluitvorming supermarkt Ter Borch  
       Voorstel: Het college de opdracht te geven om een gelijkluidend voorstel als het voorstel voor het    
       vaststellen van het bestemmingsplan Supermarkt ter Borch d.d. 21 mei 2019 ter besluitvorming aan de 
       raad voor te leggen in de raadsvergadering van 23 november 2021.  
9. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in Zuidlaren  

Voorstel: 
      1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen Ontwerp-  
          omgevingsvergunning Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren: de realisatie van 4 appartementen. 
      2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van   

      4 appartementen op de locatie Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren.
10. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021
      Voorstel:      
    De Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021 vaststellen

_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

11.    Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10

12. Stedenbouwkundig Programma van Eisen woningbouwontwikkeling Zuidlaren (PBH)
      Voorstel: 

1 In te stemmen met het bijgevoegde Stedenbouwkundig Programma van Eisen
2 In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH” van 

€ 1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI
3 Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex

13. Aandelen GAE
      Voorstel:

1. onze eigen 4% aandelen GAE te houden; 
2. in te stemmen met het naar GAE terug laten vloeien van de aandelen die wij hebben overgenomen van 

de gemeente Assen zodra de coronasteunmaatregelen hierin geen belemmering meer vormen en (nog 
steeds) onder voorbehoud van een uniform besluit van alle aandeelhouders over terugvloeiing;

https://raad.tynaarlo.nl/


      3.    interesse kenbaar te maken in behoud van (een evenredig deel van) de aandelen als er geen uniform     

             besluit komt voor het terug laten vloeien van de aandelen.
14. Investeringsplanning sport- en welzijn
    Voorstel: 
    1. De Investeringsplanning Sport en Welzijn vast te stellen;
    2. Voor de uitvoering van de subsidieaanvragen 2022 een krediet beschikbaar te stellen van 

€450.66 en de bijbehorende kapitaallast van € 31.465 (s) ten laste te brengen van de 
Investeringsplanning sport en welzijn;

    3.Voor de uitvoering van het onderhanden werk een krediet beschikbaar te stellen van max. 
€415.000 (s) en max. € 88.667 incidenteel met de bijbehorende kapitaallast van max. €39.770 
ten laste te brengen van de Investeringsplanning sport en welzijn.

15.Brief college beantwoording vragen fractie GroenLinks – Parkeren Zuidlaren (op verzoek van 
     de fractie GroenLinks)

16.  Vaststelling bestemmingsplan 'Functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk - Pelincksweg'
       Voorstel:
       Het bestemmingsplan 'Functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk – Pelincksweg’, als vervat in de     
       bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPpercelenGroeve-0401 en gelet op de inhoud van 
       de zienswijzennotitie, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
17.  Motie vreemd aan de agenda – cultuurhistorische waardestelling Centrum Eelde
       Draagt het college op:  
       -Zo spoedig mogelijk een cultuurhistorische waardestelling te laten uitvoeren door een deskundig extern   
        bureau voor het centrum van Eelde, 
       - Dit onderzoek te betrekken op globaal het gebied tussen de Burgemeester Strubenweg in het zuiden, de   
         Kosterijweg in het westen (inclusief de Kosterij en de westzijde van de weg) , de Westerhorn, Hoofdweg   
         en Kerkhoflaan in het noorden en de Kerkhoflaan, inclusief de begraafplaats, in het oosten. Hierbij tevens  

         aansluiting te zoeken met de basisschool aan de Esweg en de Waterburcht. 
       - De resultaten van dit onderzoek te delen met de raad en na vaststelling door de raad te gebruiken als   
         leidraad bij het vormgeven van het eigen cultuurhistorisch beleid en toetssteen voor ontwikkelingen in het   

         onderzoeksgebied, 
       - Tot dan zeer terughoudend te zijn met de overige ontwikkelingen in het centrum in Eelde, 
       - De kosten van het onderzoek te dekken uit de ARGI, daarbij te streven naar subsidie voor dit onderzoek    

         door de provincie Drenthe 

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

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1208192


