Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

22 september 2020
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
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 W.J. Nieman fractie GroenLinks in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de
gemeenteraad.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 september 2020, vaststellen verslag raadstafel van
1 september 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 1 en 8 september 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 augustus 2020 t/m 9 september 2020
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 september 2020)
8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Meester Croneweg 3 te Oudemolen’.
Voorstel:
1. De raad besluit om het bestemmingsplan 'Meester Croneweg 3 te Oudemolen’, als vervat in de
bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPMeesterCroneweg3-0401, ongewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
9. Vaststelling bestemmingsplan Vosbergerlaan 20 te Eelde
Voorstel:”
1. De raad besluit om het bestemmingsplan 'Vosbergerlaan 20 te Eelde’, als vervat in de bestandenset
met de planidenticifatie NL.IMRO.1730.BPVosbergln20Eelde-0401, ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
10. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid
Voorstel:
De heer K. Dijkstra (PVDA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep duurzaamheid.
_________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
11 Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 12, 13, 14 en 15.
12. Quickscan de Kimme ( op verzoek van de fractie CDA)
13. Doorfietsroute varianten keuze Vriezerbrug
Voorstel:
1.De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen, als uitkomst van
de "Variantenstudie doorfietsroute Vriezerbrug".
2.
A. Een economisch krediet van € 115.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de
Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal;
B. Dit dekken voor een bedrag van € 57.500 uit BDU-subsidie;

C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €57.500 ten bedrage van
€1.869 te dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen".
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging
14. Programma Duurzaamheid 2020-2030
Voorstel:
1 . De inspraaknotitie vast te stellen.
2. Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen.
15. Toekomstagenda RGA
Voorstel:
1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te stellen
waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de regionale
samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde thema's.
2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de
Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale afweging
Perspectievennota.
3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2023
16. Motie vreemd aan de agenda – Centrum Eelde
Ingediend door de fractie Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks
17. Motie vreemd aan de agenda – Raden in verzet
Ingediend door de fractie GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo, D66, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen
18. Sluiting
23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

