
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 22 juni 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
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 en 15 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 1 en 8 juni 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 mei 2021 t/m 9 juni 2021

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 juni 2021)
8.   Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’
      Voorstel:

 1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging 
     beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen.

      2. Samen met inwoners een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen in   
          het centrum van Eelde.
9.   Variantenkeuze Doorfietsroute Vriezerbrug
       Voorstel:       
       1. De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen en de oversteek 
           met de N386 ongelijkvloers uit te voeren door de aanleg van een tunnel. 
       2. 
       A. Een economisch krediet van € 95.365 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de    
           oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal;
       B. Dit dekken voor een bedrag van € 47.682 uit BDU-subsidie;
       C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €47.682 ten bedrage van €1.550 te    
           dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen".
       3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 
10.  Intrekking van de “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” en het  
       delegeren van de bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties aan het college van burgmeester en 
       wethouders.
       Voorstel: 

 1. De “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” vastgesteld op 25 
     november 2008 in te trekken.

       2. Het aanwijzen van het “huis der gemeente” (trouwlocaties) te delegeren aan het college van 
           burgemeester en wethouders.
11.  Behandeling ontwerpbegrotingen 2022 en jaarstukken 2020 verbonden partijen  
       Voorstel:      
       1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2022 en jaarstukken 2020.
       2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD, VRD en WPDA.
       3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe en Meerschap Paterswolde       

            geen zienswijze in te dienen.

https://raad.tynaarlo.nl/


.    
12.  Wijziging samenstelling werkgeverscommissie griffie 
       Voorstel:
       De heer J. Vellinga (LT) benoemen als lid van de werkgeverscommissie griffie voor   
       de duur van de zittingsperiode van de raad.   
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

13.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 15 en 16. 

14. I  nvesteringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE)  
       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.
15   Jaarstukken 2020 ‘  T  ’  
       Voorstel:
       1. De jaarstukken 2020 vast te stellen 
       2. In te stemmen met de voorstelde bestemming van het resultaat 2020. 
       3. In te stemmen met de bevindingen van de accountant 
       4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
16.  Richting geven aan het Sociaal Domein
       Voorstel: 

1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde gewijzigde 
kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’

6. De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen.
17. Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
       Voorstel: 
       Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
18.  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.
19.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1151634


