
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 27 oktober 2020 
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 6 oktober 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 29 september 2020 en 6 oktober 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 september t/m 1 oktober 2020 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 oktober 2020) 
8.   Programma Duurzaamheid 2020-2030 
      Voorstel: 

1 . De inspraaknotitie vast te stellen.  
2.  Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen. 

9.  Benoeming voorzitter RvT stichting zwembaden 
      Voorstel:  
      De raad besluit dhr. H. Berends te benoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting    
      Recreatiebaden gemeente Tynaarlo. 
10  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries 
      Voorstel: 

1. De “zienswijzenota bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries “ met de daarin 
opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

2. Het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries’’ uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTynstr2127-0401 met inachtneming van 
de in punt 1 genoemde zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 

3. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Tynaarlosestraat vaststellen. 
4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

11. Verlengen looptijd Gemeentelijk Rioleringsplan 
      Voorstel:  
      Instemmen met het verlengen van de looptijd van het gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 (GRP) tot en  
      met 31 december 2020 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
12. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. 
13. Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren 
      Voorstel: 
      1. De inhoud van de notitie "Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren" vast te stellen.  
      2. De in 2017 vastgestelde kredieten aan te passen, zoals opgenomen in bijlage 2, t.b.v. de realisatie van      
          schoolgebouwen en de sportaccommodaties in Zuidlaren. 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

a. De binnen het AB-Zuidlaren beschikbare kredieten voor onderwijshuisvesting & binnensport te 

verhogen met in totaal € 5.266.293 conform bijlage 2, verminderd met het reeds bij de 

voorjaarsbrief 2020 verhoogde krediet voor CBS Stroomdal ad € 714.865, per saldo derhalve € 

4.551.428; 

b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.126.221 voor nieuwbouw van een gymzaal aan de 

Gouden Regenlaan in Zuidlaren conform bijlage 2; 

c. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.601.800 voor de inrichting en aanpassing 

van de buitensportruimte op de Zuid-Es in Zuidlaren conform bijlage 2; 

d. De structurele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c ad rond € 

834.000 te dekken uit het binnen het AB reeds beschikbare structurele exploitatiebudget; 

e. Van de binnen de Argi beklemde middelen voor het AB ad € 2.526.136 ter dekking van de 

incidentele lasten een bedrag van € 350.000 af te ramen en dit bedrag reserveren ter dekking 

van de kosten voor investeringen voor de FC Zuidlaren die samenhangen met het afzien van 

de plannen op de Wenakkers; 

f. De incidentele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c te dekken uit 

het binnen het AB reeds beschikbare bestemmingsreserves en beklemde middelen voor het AB 

binnen de Argi conform bijlage 3. 

14. Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo. 
       Voorstel: 

 De raad besluit de Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo vast te            
 stellen. 

15. Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2020 en 2021 
      Voorstel:  
      Huisvestingsprogramma 2020: 

a. Een krediet van € 620.013 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van OBS De Veenvlinder en een 

additioneel krediet van € 177.878 voor uitbreiding van de CKC Menso Altingschool en voor de dekking 

van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2021 een structureel budget van € 29.461 

ten laste van het begrotingsresultaat 2021 te brengen; 

      Huisvestingsprogramma 2021: 

a. Een krediet van € 200.988 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van OBS Het Oelebred en een krediet 

van € 279.256 voor uitbreiding van de RK Mariaschool; 

b. Een incidenteel budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de huurvergoeding aan CKC 

De Rietzanger ten laste van het begrotingsresultaat 2021. 

      NB: Omdat de indexering voor het Huisvestingsprogramma 2021 nog niet bekend is, is een voorlopige      
      index toegepast. Op de bouwkosten is dit 6,5%, voor de eerste inrichting meubilair / OLP 3%. Als de  
      VNG-index bekend is en de afwijkt, dan wordt het budget aangepast en verwerkt in de voorjaarsbrief  
      2021.   

16. Toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers 
        Voorstel: 
       Voor het toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie De Wenakkers kredieten beschikbaar      
       stellen voor een bedrag van € 810.000 bestaande uit de volgende onderdelen: 
       a. de renovatie en overdracht van het kleedgebouw aan voetbalvereniging FC Zuidlaren van € 325.000 en  
       € 25.000 voor het verhelpen van de lekkage aan het kantinedak, en deze lasten te dekken door  
           onttrekking van € 350.000 uit de in het accommodatiebeleid (AB) binnen de Argi voor dit doel te  
           reserveren bedrag; 
       b. de aanleg en inrichting van sportvelden (inclusief ballenvangers) van € 325.000 en € 75.000 voor de  
           renovatie en overdracht van veldverlichting, en die hieruit  voortvloeiende structurele kapitaallasten van  
           € 25.000 te dekken uit de binnen de huidige begroting vrijvallende structurele middelen voor onderhoud  
           kleedkamers Wenakkers; 
           de vervanging van de beregeningsinstallatie van € 60.000, en de hieruit voortvloeiende structurele  
           kapitaallasten van € 3.150 te dekken uit de in de begroting beschikbare structurele middelen voor de  
           uitvoering van het sportbeleidsplan. 
 



 
 
 

 

17. Brief Verenigd Ondernemend Zuidlaren -  Ontwikkelrichting kernwinkelgebied Zuidlaren /    
      aanspreekpunt uitvoerende partijen binnen Zuidlaren (op verzoek van de fractie VVD) 
 
18. Brief college beantwoording vragen - Orange The World (op verzoek van de fractie GroenLinks) 
 
 
19. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
 
De voorzitter van de raad 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 


