
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 27 september 2022 
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 13 september 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 30 augustus, 6 en 13 september 2022 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 september t/m 14 september 2022 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 8 september 2022)       
8.   Herbenoeming leden Raad van Toezicht st. Baasis 
      Voorstel: 
      De raad besluit in te stemmen met het herbenoemen van mevrouw J.Bouman en J.de Veth als leden van de           
      Raad van Toezicht van stichting Baasis voor de periode van 27 september 2022 tot 1 september 2026. 
9.   Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Brinkstraat 15 Vries 
      Voorstel:  
      De raad besluit de formele procedure te starten door het bestemmingsplan Brinkstraat 15 te Vries als    
      ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.  
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
10.  Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 11 
11. Aanvragen sportaccommodatiesubsidies 2022 
      Voorstel: 
      De raad besluit in te stemmen het verlenen van een voorwaardelijke subsidie van: 
      a. € 32.667 voor de reguliere vervanging van baanverlichting voor 5 tennisbanen TV De Marsch Eelde-  
           Paterswolde; 

b. € 68.333 voor de aanleg van twee extra padelbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde en; 
c. € 68.333 voor de aanleg van twee padelbanen ZTC Zuidlaren; 
d. Voor de uitvoering hiervan een structureel karakter een krediet beschikbaar te stellen van € 169.333 en de 
bijbehorende kapitaallast van € 12.854 (s) te dekken uit de structurele middelen Investeringsplanning Sport 
en Welzijn.  

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

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
Zaaknummer 1329016 

https://raad.tynaarlo.nl/

