
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 14 september 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 gemeenteraad

Voorstel: Op grond van het voorstel van de commissie geloofsbrieven de heer W.J. Nieman toelaten tot de 
gemeenteraad.

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 juli 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 29 juni, 5, 13, 20 en 27 juli 2021 en 24 
augustus 2021

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 juni 2021 t/m 25 augustus 2021
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 26 augustus 2021)
8. 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.
9.   Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
      Voorstel:      
      De raad besluit toestemming aan het college te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling    

      Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zoals bijgevoegd bij het voorstel.
10. Werving & selectie griffier gemeente Tynaarlo 
      Voorstel: 

1. Vaststellen het procedurevoorstel werving & selectie raadsgriffier Tynaarlo 2021
2. De huidige werkgeverscommissie benoemen als selectiecommissie 
3. Vaststellen het functieprofiel voor Raadsgriffier Tynaarlo 2021

11. Benoemen waarnemend griffier
Voorstel: 
De raad wijst mevrouw R.J. Puite aan als waarnemend griffier voor de periode dat de functie van griffier 
vacant is tot twee weken na indiensttreding van de te werven griffier.

_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

12.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 15, 17 en 18 

13.  Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Voorstel:

https://raad.tynaarlo.nl/


       Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
14.  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.
15.  RUD Drenthe Ontwerp begroting 2022
       Voorstel:       
     1. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2022 RUD Drenthe; 
     2. kennis te nemen van de Oplegger informatie begroting verbonden partijen;
     3. een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

16.  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

17.  Onderwijshuisvesting n.a.v. brief college van B&W d.d. 22 juni inzake huisvesting basisonderwijs 
       Eelde-   Paterswolde   (op verzoek van fractie VVD)
18.  Manege Zuidlaren (op verzoek van fractie VVD)
19.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1168808


