
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 1 december 2020 
Locatie: Digitaal 
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 27 oktober en 17 november 2020 en kennisnemen van 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10 en 17 november 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 5 november 2020 t/m 18 november 2020 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 11 november 2020) 
8.   Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde 
      Voorstel: 
      De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform bijgevoegde      
      tekening. 
9.  Benoeming leden Rekenkamercommissie Tynaarlo 
     Voorstel: 
     1.  Mevrouw dr. P. de Winter per 1 januari 2021 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie     
         Tynaarlo 
     2. De heer G. Huberts per 1 januari 2021 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
10   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 11 en 12. 
11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Vries Zuid 
      Voorstel: 

1. Voor het bestemmingsplan Vries Zuid een grondexploitatie vast te stellen; 
2. De Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid met de daarin opgenomen 

wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vast te stellen; 
3. Het bestemmingsplan “Vries Zuid” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 

het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde 
zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast 
te stellen; 

4. Het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid vast te stellen; 
5. In trekken van de structuurvisie “De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries” voor het plangebied 

Vries Zuid. 
      6.    Een voorziening “`Vries Zuid” te treffen van € 219.759 ten laste van de exploitatie. De lasten te dekken  
             via een onttrekking aan de ARGI. 
12. Brief college Vestiging speelautomatenhal te Zuidlaren (op verzoek van de fractie CDA) 
13. Motie vreemd aan de agenda - Ouderenhuisvesting 
 
 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

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

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


