
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 25 mei 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 11 mei 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 23 april 2021 en 11 mei 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 april 2021 t/m 11 mei 2021

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 mei 2021)
8.   Jaarstukken RGA 2021  
       Voorstel: 
       1.  Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de Regio Groningen-Assen en geen zienswijzen in te 
            dienen.
       2. De RGA van het besluit van de raad in kennis te stellen.
9.    Wijziging samenstelling auditcomité
       Voorstel: 
       De heer G.J. de Jonge fractie ChristenUnie benoemen als lid van het auditcomité.
10.  Wijziging samenstelling vertrouwenscommissie
       Voorstel: 
       De heer G.J. de Jonge benoemen als lid van de vertrouwenscommissie burgemeester Tynaarlo
11.  Wijziging samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie
       Voorstel: 
       De heer H. de Graaf (fractie ChristenUnie)  benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep        
       Omgevingsvisie
12.Reactie consultatie Betere sturing op GR'en

       Voorstel:
       De raad besluit als volgt te reageren op bijgevoegde notitie Betere sturing op GR'en en deze reactie te    
       versturen naar de werkgroep GRIP op GR’en van de Drentse Griffierskring en het VDG-bestuur:
       De gemaakte notitie brengt een aantal gefragmenteerde uitvoeringsaspecten vanuit het verleden, op het     
       terrein van vorm, procedures en informatie samen. Zo presenteert de werkgroep een eenduidige procedure  

       voor behandeling van kaderbrieven en ontwerpbegrotingen, een daarbij passend format voor kaderbrieven 
       en ontwerpbegrotingen, financiële spelregels en het nakomen van gezamenlijke (informele) afspraken. Al  
       met al een technocratische exercitie om de gemeenschappelijke regelingen beter te laten functioneren. Op  

       zich kun je daar eigenlijk niks op tegen hebben. Streven naar verbetering in de uitvoering is een goede    
       zaak. 
      Echter het echte probleem van gemeenschappelijke regelingen wordt er niet mee opgelost. 
      Het probleem bij gemeenschappelijke regelingen is niet technisch van aard maar democratisch. Daar geeft   

      deze notitie geen antwoord op. Dat is jammer en een gemiste kans. 

https://raad.tynaarlo.nl/


      De raad van Tynaarlo kan zoals gezegd de notitie steunen en heeft op de voorgestelde afspraken geen op- 
      of aanmerkingen, maar zou de werkgroep wel een vervolgopdracht willen geven. De raad wil de werkgroep 
      vragen om samenwerkingsvormen uit te werken waarbij gemeenten geholpen worden om op zoek te gaan 
      naar manieren van samenwerken die passen bij het doel van de samenwerking en daarbij ook voldoende 
      democratische legitimatie borgen. Als voorbeeld: uitvoerend werk samen doen kan ook via een 
      opdrachtverlening aan centrumgemeenten door andere gemeenten. Zet dus niet altijd als vanzelfsprekend 
      in op gemeenschappelijke regelingen zoals bedoeld in deze notitie, behalve als het wettelijk moet, maar kijk  

      ook eens naar bijvoorbeeld een verenigings-, stichtings-, BV/NV-structuur. 
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

13. Inspreken inwoners*
      *betreft inspraak voor agendapunt 8, 14, 15, 17 en 18.
14.  Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe      
     De raad besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe.

15.  Reactie college ‘Parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1 Vries’ op verzoek van de fractie CDA 
16.  Motie vreemd aan de agenda – abortuskliniek
       Verzoekt het college:
       dit te bespreken met de burgemeester van Groningen zodat aan deze demonstraties/intimidaties nabij de     

       abortuskliniek een eind komt.
17. Herinrichting Hoofdweg Eelde
      Voorstel:

1. De functie van de Hoofdweg in Eelde als gebiedsontsluitingsweg in stand te houden;
2. De maximum snelheid terug te brengen naar 30km/uur;
3. Hiervoor een passende wegrichting te laten ontwerpen;

18. Verkeersonderzoek Zuidlaren, varianten studie Rondweg
      Voorstel:
      1. Kennis te nemen van het verkeerskundig onderzoeksrapport: Verkeersonderzoek en –advies centrum 
          Zuidlaren 30 maart 2021;
      2. Nader onderzoek te doen naar de maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een rondweg;
      3. Op basis van het onderzoeksrapport de lange variant van de rondweg niet nader te onderzoeken
      4. De rondweg niet over de achterzijde van het PBH-terrein te laten gaan en de ruimte reservering in het     
          raadsbesluit onder punt 4.3 van 3 december 2019  los te laten;
      5. De aansluiting van de Voorkampen op de Annerweg, de Ekkelkamp en de Laarweg, stedenbouwkundig 
          en verkeerskundig verder uit te werken;
      6. Voor het onderzoek en de nadere uitwerking, beslispunt 2 en 4, de kosten van € 50.000,-- te dekken 
          binnen de Argi en in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
19. Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1131998


