
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 5 juli 2022
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
Aanvang: 19:00 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 21 juni 2022 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 8, 14 en 21 juni 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 2 juni 2022 t/m 22 juni 2022

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 juni 2022)      
8.   Benoeming voorzitter Raad van Toezicht stichting zwembaden
      Voorstel: 
      De raad besluit dhr. M. Visser te benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht 
      gemeente Tynaarlo
9.   Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve
      Voorstel:
      De raad besluit de formele procedure te starten door het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve als   
      ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
10. Benoemingen Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen Meerschap Paterswolde
      Voorstel:
      De volgende personen aan te wijzen als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur   
      gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde:

1. De heer J.E. de Graaf, wethouder en hem tevens voor te dragen als lid van het DB
2. Mevrouw J.H. Kamminga, lid
3. De heer J. Weering, plaatsvervangend lid

_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

11. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 13 en 14. 

12. Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op verzoek van de 
      fractie Tynaarlo Nu)
13. Jaarstukken 2021
      Voorstel:
      1. De jaarstukken 2021 vast te stellen
      2. In te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming, te weten:
         - Toevoeging ARGI € 3.343.000
         - Toevoeging bestemmingsreserve corona steunpakket € 566.000
         - Toevoeging bestemmingsreserve Omgevingswet € 420.000
     3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging
     4. In te stemmen met het wijzigen van de systematiek omtrent de impact van macro-economische risico’s bij 

         de grexen op het weerstandsvermogen conform voorstel

https://raad.tynaarlo.nl/


14. Integrale voortgangsrapportage 2022
      Voorstel: 

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2022.
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het

hoofdstuk ‘aanvragen niet beleid’.
3) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 636.000 voordelig (incidenteel) in 2022 ten laste brengen van

de ARGI.
4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 624.000 nadelig (structureel)  in 2023 op te nemen in de

meerjarenbegroting.
5) De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 72.442 in 2023, € 73.441 in 2024,

€ 74.801 in 2025 en € 74.836 in 2026 ten laste brengen van de ARGI.
6) De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 597.584 in 2022, € 1.119.823 in

2023,  €  1.133.961  in  2024,  €  1.148.878  in  2025  en  €  1.161.327  in  2026  op  te  nemen  in  de
meerjarenbegroting.

7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een  economisch  krediet  van  €  100.000  voor  het  uitbreiden  van  het  vegetatiedak  op  het

gemeentehuis. De structurele kapitaallast van € 6.250 op te nemen in de meerjarenbegroting
en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.

b. Een  economisch  krediet  van  €  310.000  voor  het  plaatsen  van  een  vegetatiedak  op  MFA
Borchkwartier. De structurele kapitaallast van € 19.375 op te nemen in de meerjarenbegroting
en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.

c. Een economisch krediet  van € 25.000 voor het  repareren van het  hoofdriool  aan de Oude
badweg in Eelderwolde.  De structurele kapitaallast  van € 813 te dekken uit  de voorziening
riolering.

d. Een  economisch  krediet  van  €  170.000  voor  het  vervangen  van  wervelventielen  in  het
rioolstelsel in Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 13.458 te dekken uit de voorziening
riolering.

e. Een economisch krediet van € 40.000 voor het plaatsen van een rioolgemaal bij de flat De
Sluiswachter  in  Eelderwolde.  De  structurele  kapitaallast  van  €  1.389  te  dekken  uit  de
voorziening riolering.

f. Een economisch krediet van € 1.200.000 voor het vervangen van de bruggen Nieuwe Dijk in
Zuidlaren en de start vervanging brug de Knijpe in Zuidlaarderveen. De structurele kapitaallast
van € 39.000 te dekken uit de BOR Bruggen.

8) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
a. Het  krediet  ‘ICT Maatregelen  uitfaseren  oude servers’  te  verhogen met  €  40.000  voor  het

uitfaseren van de hardware van oude servers. De kapitaallast van € 10.500 ten laste te brengen
van de ARGI.

b. Het  krediet  t.b.v.  het  accomodatiebeleid  Zuidlaren  te  verhogen  met  €  11.325.000  en  de
structurele kapitaallasten van € 521.942 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee
mee te nemen in het begrotingssaldo.

9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2022 en daarvoor een bedrag van €
145.000 beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid.

10) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023-2026.
11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

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

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1322811


