Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

6 juli 2021
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
13:00 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 juni 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 15 en 22 juni 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 juni 2021 t/m 23 juni 2021
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 juni 2021)
8. Investeringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE) beantwoording college 2e termijn
Voorstel:
De raad besluit het standpunt in te nemen dat hij de luchthaven en het behoud ervan belangrijk vindt en om
die reden
1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021
en 2022;
2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te stellen als
voorschot;
3. een extra krediet van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie van de
brandweerkazerne;
de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde
bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE
______________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
9.

Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 11 en 12
10. Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2021 en Perspectievennota 2022
11. Voorjaarsbrief 2021
Voorstel:
1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2021.
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het
hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’.
3) Het incidentele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 95.000 in 2021 te onttrekken aan
de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI)
4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 187.000 voordelig (incidenteel) in 2021 ten gunste brengen
van de ARGI.
5) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van €
49.875 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting
6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:

a. Een economisch krediet van € 150.000 voor het optimaliseren van de
klimaatbeheerssingsystemen voor MFA’s en het gemeentehuis. De structurele kapitaallast van
€ 11.875 ten laste te brengen van de ARGI.
b. Een economische krediet van € 949.408 voor het vervangen/verbeteren van de riolering en
verharding Westlaren. De structurele kapitaallast van € 30.856 te dekken uit de voorziening
riolering.
c. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen/verbeteren van de riolering
Schoolhof. De structurele kapitaallast van € 2.083 te dekken uit de voorziening riolering.
d. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen van besturingskasten rioolgemalen.
De structurele kapitaallast van € 4.750 te dekken uit de voorziening riolering.
e. Een economische krediet van € 90.000 voor het klimaatbestendig maken Domineeskamp
Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 2.925 te dekken uit de voorziening riolering.
f. Een economisch krediet van € 60.000 voor ICT-maatregelen (het uitfaseren hardware oude
servers). De structurele kapitaallast ad € 15.750 ten laste te brengen van de ARGI.
g. Een economisch krediet van € 25.000 voor ICT-maatregelen (het vervangen van de firewall
inrichting SIEM/SOC). De structurele kapitaallast ad € 6.250 ten laste te brengen van de ARGI.
7) In te stemmen met mandateren van het college de bestemmingsreserve corona in te zetten op basis
van een nog door het college vast te stellen integraal plan. Dit plan heeft als doel de negatieve
consequenties van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken en/of om verdere negatieve
consequenties te voorkomen.
8) In te stemmen voor het continueren van het project taalhuis in 2021 een bedrag van € 27.950
beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve participatie.
9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2021 een bedrag van € 135.050
beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid.
10) In te stemmen voor de uitvoering van de ondersteuning van mensen in coronatijd een bedrag van €
69.098 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve corona.
11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
12. Perspectievennota 2022
Voorstel:
De raad besluit de Perspectievennota 2022 vast te stellen als denkrichting voor het opstellen van de
conceptbegroting 2022, naast andere nog te ontvangen informatie. Uitgangspunt is een beleidsarme
begroting waarin vooralsnog terughoudend wordt omgegaan met zowel nieuw beleid als met bezuinigingen.
13 Richting geven aan het Sociaal Domein
Voorstel:
4. In te stemmen met het inzetten op de volgende vier pijlers en speerpunten:
Pijler 1:
Ontmoeting en Meedoen met de volgende speerpunten:
i. Armoedebeleid
ii. Schuldhulpverlening
iii. Taalachterstanden
Pijler 2:
Gezondheid en Vitaliteit met de volgende speerpunten:
i. Uitvoering Preventieakkoord
ii. Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis
Pijler 3:
Veiligheid en Leefbaarheid met de volgende speerpunt:
Investeren in maatschappelijke voorzieningen
Pijler 4:
Zelfredzaamheid en Ontwikkeling met de volgende speerpunten:
i. Voor- en vroegschoolse educatie
ii. Leerplicht en het voorkomen van schooluitval
iii. Inzet op omscholing
iv. Deelnemen aan vrijwilligerswerk
5. Voor de uitvoering van deze pijlers en speerpunten de volgende kaders vast te stellen:
Kader 1: Samenhang en samenwerking
Kader 2: Voorkomen
Kader 3: Vroegsignalering
Kader 4: Normalisering en Demedicalisering
6. Voor de financiën van het Sociaal Domein de volgende kaders vast te stellen:
Kader 5: Integrale afweging

Kader 6: Beheersing kosten
Kader 7: Juiste plek en juiste burger (noodzakelijkheid)
Kader 8: Effectief, efficiënt en controleerbaar
Kader 9:
Verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding
7. In te stemmen met het verder uitwerken van bovengenoemde speerpunten en kaders in:
1. Het Programma Sociaal Domein (uitvoeringsplan)
2. De begroting voor 2022
3. Een monitoringssysteem met parameters
8. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde gewijzigde
kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’
De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen
14. Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Voorstel:
Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
15. Verordening Starterslening Tynaarlo 2021
Voorstel:
1. Vast te stellen de Verordening Starterslening Tynaarlo 2021
2. De pilot startersleningen 2013 in te zetten als revolverend fonds.
16. Sluiting
20:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1159842

