
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 4 april 2023 
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 21 maart 2023 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 14 en 21 maart 2023. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 maart  2023 t/m 22 maart 2023 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 maart 2023) 
8.   Vaststellen van de startnotitie cultuurvisie 
       Voorstel:  
       1.  De raad besluit de startnotitie cultuurvisie vast te stellen. 
       2.  € 20.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van de cultuurvisie en dit bij de    
            voorjaarsbrief op te nemen 
9.   Realisatie Flexibele Volkshuisvesting Tynaarlo 
      Voorstel:  
      De raad besluit een krediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het terrein  
      op de locatie Achterzijde Prins Bernhard Hoeve (PBH) en overige voorbereidingskosten om te komen tot  
      realisatie van Flexibele Volkshuisvesting voor maximaal 100 statushouders en spoedzoekers voor een  
      periode van 5-7 jaar. 
10.  Vaststelling bestemmingsplan Brinkstraat 15 Vries 
       Voorstel:  
       De raad besluit het bestemmingsplan Brinkstraat 15 te Vries gewijzigd vast te stellen. 
11.  Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Tynaarlo 2023 
       Voorstel:  
       De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Tynaarlo 2023 vast te stellen. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
12. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 14, 15 en 16.  
13. Visie Laadinfra Tynaarlo 
      Voorstel: In te stemmen met de Visie Laadinfra Tynaarlo, waarmee de kaders zijn ontwikkeld voor de  
      toenemende laadbehoefte 
14. Aanpassing winkeltijdenverordening 
      Voorstel:       
      In te stemmen met het aanpassen van de winkeltijdenverordening. Op 1e paasdag en 1e pinksterdag   
      mogen de winkels in de gemeente Tynaarlo open van 9.00 tot 18.00u. Goede Vrijdag gaan de normale  
      openingstijden gelden van 06.00 tot 22.00u. 
 
 
   

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

15. Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Laarhove 
      Voorstel:  
      In te stemmen met de volgende verdeling van de te bouwen woningen in Laarhove:  
      Minimaal 50% betaalbare woningen, ca 30% middendure woningen en ca 20% dure woningen.  
      Dit in afwijking van het eerdere besluit van 23 november 2021 dat uitgaat van respectievelijk 40%, 40%,     
      20% en mits de 5e tranche WBI-subsidie door BZK wordt toegekend.  
16. Brief college - planningen voor Centrumontwikkeling Zuidlaren en voor centrumontwikkeling Eelde (op  
      verzoek van de fractie CDA) 
 
17. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen                                                                  
 
 
 
 
 
Zaaknummer 1427667 


