
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 14 februari 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 
2a. Tijdelijke benoeming raadslid 
       Voorstel: De heer J.W.P. van Gestel fractie Leefbaar Tynaarlo in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid     
       van de gemeenteraad. 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 24 januari 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 17, 24 en 31 januari 2023 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 12  januari 2023 t/m 1 februari 2023 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 januari 2023) 
8. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 
      Voorstel: 
      Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 
9.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Paterswolde, Hoofdweg 278’ 
      Voorstel: De raad besluit het bestemmingsplan 'Paterswolde, Hoofdweg 278', als vervat in de bestandenset   
      met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHoofdweg278PW-0401 en gelet op de inhoud van de  
      zienswijzennotitie, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. 
10. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo 
      Voorstel: 
      1. De raad besluit tot vaststelling van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo   
          2023 
      2. De raad besluit tot intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo 2017. 
11. Ontslagverlening lid Rekenkamercommissie Tynaarlo 
      Voorstel:  
      De heer W. de Boer met terugwerkend kracht op zijn verzoek per 19 december 2022 ontslag te verlenen als     
      lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo. 
12. Verordening afvoer hemelwater en grondwater 
      Voorstel: De raad besluit de verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
13.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 14 en 15.  

14.  Extra NEDAB bijdrage Groningen Airport Eelde (GAE) 

       Voorstel:         
      1. Een extra NEDAB- bijdrage 2023 te verlenen van € 75.000 euro om de gestegen NEDAB kosten te    
           dekken.  
       2. Een overbruggingsfinanciering van € 86.500 euro te verlenen om de gestegen bouwkosten voor de     
           brandweerkazerne te dekken.  

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

       3. De financiële middelen die zijn gereserveerd voor het routefonds en de terminal vrij te geven voor het  
           dekken van de onder 1. en 2. genoemde bijdragen 
15.  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 
16. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
 
 
Zaaknummer 1411250 
 


