
   div. 

F. Haisma 0592 – 266 606 30 december 2005 

 Aan: 
de Gemeenteraad 
 
 

       

Onderwerp: Uitnodiging raadsvergadering 
 

 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 
10 januari 2006, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Voor de agenda wordt u verwezen naar het onder-
staande. 
 
Aan het begin van deze vergadering zal van 20.00 tot 20.15 uur de nieuwe website van de ge-
meente Tynaarlo aan u worden gepresenteerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Tynaarlo, 

 
 
 
 

J. Rijpstra 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 13 december 2005 en vaststel-

len actielijst 
  
4.  Vragenrecht 
 In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aange-

geven. Een lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor 
aanvang van de vergadering bij de voorzitter. 

  
5. Spreekrecht 
 Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de 

wethouders, de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord 
voeren over voor die agenda geagendeerde onderwerpen. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
Opm: De agendapunten 7, 8, 12-15 zijn in de vergadering van 13 december 2005 verdaagd. 
 
7. Afvalbeleid 

 
8. Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwijdering Regio Assen 

 
9. Evaluatie bestaand Milieubeleidsplan; opstellen nieuw Milieubeleidsplan 

 
10. Overheveling van niet benutte budgetten 2005 naar 2006 

 
11. Benoeming leden van de Rekenkamercommissie 

 
 
AKKOORD / KORTE BESPREKING   
 
12. Voorbereidingsbesluit Groningerweg 109 en naastgelegen percelen te Eelderwolde 

 
13. Concepthoofdstuk begraafplaatsen in kader van de Welstandsnota 

 
14. Benoemen van leden Welstandscommissie 2006 

 
15. Subsidieplafonds 2006 “T” 

 
16. Krediet ten behoeve van uitvoering actiepunten aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg in de 

gemeente Tynaarlo 
 

17. Voorbereidingsbesluit N386 te Vries 
 

18. Verzoek om planschade ex artikel 49 WRO van de dames Kwant te Eelde 
 
19. Jaarverslag welstandscommissie 2004 
 
20. Vrijvallende middelen uit het krediet gymzaal de Kooi toevoegen aan de bestemmingsre-

serve Integraal Accommodatiebeleid 
 
21. Beschikbaar stellen krediet natuur- en milieueducatie aan IVN Consulentschap Drenthe 
 
22. Begrotingswijzigingen 

 
23. Informatie uit het college / namens het college 

Punten van de agenda van 13 december 2005: 
- Onderzoeksplan 2006 
- Aanzet tot kadernota WMO 
- Vaststelling Milieubeleidsverklaring in kader Gemeentelijk Intern Milieuzorgsysteem 
 
Besluitenlijsten van  15, 22, en 29 november 2005 
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Afschrift van brieven van het college d.d.  
- 1 november 2005 aan de VVD-fractie met reactie op vragen inzake openbare ver-

lichting op de Brink te Tynaarlo 
- 8 november 2005 aan de raad met informatie over indicatieve budgetten Wet werk 

en bijstand 
- 8 november 2005 aan de raad inzake de jaarstukken  van de GGD Noord en Mid-

den Drenthe  
- 14 november 2005 aan J.G.N. Derckx te Zuidlaren met reactie op een brief inzake 

het project verkeer Kern Zuidlaren    
- 14 november 2005 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen inzake 

een vijver bij de bouwlocatie Zwarte Lent te Zuidlaarderveen 
- 15 november 2005 aan de raad met informatie over de kosten van het voormalig 

gemeentehuis Vries  
- 17 november 2005 aan de fractie van D66 met reactie op vragen inzake de Ecologi-

sche verbindingszone Zeijen – Zeegse- Eelde 
- 17 november 2005 aan de Bewonersvereniging Nieuw Laarhof te Zuidlaren met re-

actie op vragen inzake het project verkeer kern Zuidlaren 
- 17 november 2005 aan de Buurtvereniging Stationsweg – Boslaan te Zuidlaren met 

reactie op vragen inzake het project verkeer kern Zuidlaren 
- 22 november 2005 aan de Fractie D66 met reactie op vragen over de vestiging van 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe op het bedrijventerrein Vriezerbrug 
- 24 november 2005aan de leden van de raad met informatie over de Bouwfonds Sti-

muleringsregeling 
 

Nieuw toegevoegde punten agenda 10 januari 2006: 
- Vastgestelde Notitie Sportaccommodatieprojecten 2005 
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Tynaarlo en de Vereniging Na-

tuurmonumenten inzake Ter Borch  
- Veiligheidsplan Tynaarlo 2006  
- Noodwaterbergingsgebied polder Lappenvoort 
 
Besluitenlijsten van  6, 13 en 20 december 2005 
 
Afschrift van brieven van het college d.d.  
- 28 november 2005 aan de raad met informatie over het sluiten van een nieuwe-

overeenkomst t.a.v. hulpmiddelen voor mensen met een handicap 
- 28 november 2005 aan de heer M.Terpstra cs. te Zuidlaren met reactie op vragen 

inzake mogelijkheden voor wijziging van de situering van een rotonde  
- 29 november 2005 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen inzake 

verzakking van een sloot bij het perceel Dorpsstraat 19 te Zuidlaarderveen  
- 29 november 2005 aan de raadsfracties van PvdA, GroenLinks en D66 met reactie 

op vragen over de uitbreiding Zuid-Es in relatie tot WaterplanTynaarlo  
- 2 december 2005 aan de raad inzake een inloopbijeenkomst voorontwerp-

bestemmingsplan Eelde – Paterswolde, kern  
- 6 december 2005 aan de GroenLinks fractie met reactie op een verzoek tot plaat-

sing van een meubel in de raadszaal  
- 29 november 2005 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen inzake 

het afkoppelen van riolering te Zuidlaarderveen 
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- verz: 12 december 2005 aan de Werkgroep Landschapsontwikkeling Rhee Ubbena 
met reactie op een brief inzake de landschapsontwikkeling  

- verz.12 december 2005 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen in-
zake de onroerende zaakbelastingen van 2004 en 2005 

- 15 december 2005 aan de Nederlandse Vrouwen Raad met reactie op een brief in-
zake het betrekken van vrouwenorganisaties bij het WMO-beleid  

- 14 december 2005 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen in-
zake het hergraven van een sloot aan de Klaproos te Eelde 

- 20 december 2005 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo met reactie op vragen in-
zake openingstijden jeugdvoorzieningen oudejaarsnacht 

- 21 december 2005 aan Stichting POP Groen met reactie op vragen inzake de be-
trokkenheid van de raad bij de Regiovisie Groningen – Assen 2030 

- 22 december 2005 aan het College van B&W te Haren inzake opzegging pro forma 
van het contract containerbeheer (diftar) 

     
24. Ingekomen stukken   

 
25. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Punten van de agenda van 13 december 2005: 
- Circulaire VNG: Politieke ambtsdragers en zorgverzekering 
- Verslag van de 47e vergadering van de deelgebiedcommissie Zuidlaren, d.d. 17 juni 

2005  
- Verslag van de 48e vergadering van de deelgebiedcommissie Zuidlaren, d.d. 16 

september 2005 
- Verslag van het debat “Marktwerking in de WMO”, d.d. 4 november 2005 
- Concept-verslag van de vergadering van het Presidium d.d. 28 november 2005 
- Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Waterlei-

dingmaatschappij Drenthe d.d. 30 november 2005. 
- Agenda van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, d.d.14 december 

2005 
- Verzamelbrief november 2005 Ministerie SoZaWe; ontwikkelingen op terrein van 

werk en inkomen 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing nr. 10, oktober 2005  
- Nieuwsbrief nr. 20 van het Serviceburo Europa   
- Nieuwsbrief nr. 21 van het Serviceburo Europa   
- Nieuwsbrief MinVWS, nr. 6 Invoering WMO 
- Nieuwsbrief december 2005 van het Instituut voor Publiek en Politiek 
 
Uitnodigingen / brochures /rapporten 
- Recreatieschap Drenthe:  Recreatiecongres d.d. 8 december 2005 
- Vernieuwingsimpuls: Handreiking vernieuwend vergaderen  
- Berichten van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer  
- SZW-Gids, nr. 10 van het Ministerie van SoZaWe 
- Raadsleden Pamflet, 1e jaargang nr, 1 
- Wegwijzer begrotingscyclus “Raad, laat je gelden”  
- Brochure Zwerfvuilaanpak van de Stichting Nederland Schoon 
- Brochure van Broekhuis Rijs Advisering 
- Brochure Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid 
- Blad Fietsverkeer van Fietsberaad 
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- Avviato: Boek: Openbare werken voor raadsleden 
- Journaal van De Lokale Rekenkamer 
- Informatieblad Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo 
- Magazine Provincies.nl, december 2005 
- Kaart van Informatiepunt Duurzaam Bouwen 
- Rapport “Vinden en binden van vrijwilligers bij de brandweer in 2005” 
 
Nieuw toegevoegde punten agenda 10 januari 2006: 
- Agenda met stukken van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 

het Meerschap Paterswolde, d.d. 12 december 2005 
- Verslag van de vergadering van de stuurgroep Regio Groningen – Assen 2030, d.d. 

6 juli 2005 
- Verslag van de vergadering van de stuurgroep Regio Groningen – Assen 2030, d.d. 

21 oktober 2005 
- Verslag van de 49e vergadering van de deelgebiedcommissie Zuidlaren, d.d. 21 ok-

tober 2005 
- Nieuwsbrief Verkeersveiligheidstabel: Op weg naar een verkeersveilige school 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing, november 2005; Ministerie van BZK 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing, december 2005; Ministerie van BZK 
- Nieuwsbrief nr. 7 november 2005: Invoering WMO 
- Nieuwsbrief nr. 8 november 2005: Invoering WMO 
- Nieuwsbrief nr. 2 december 2005: Invoering WMO Tynaarlo 
- Nieuwsbrief WMO, nr. 2 van RPCP Drenthe 
- Nieuwsbrief nr. 2 december 2005: Samenwerkende Palliatieve Zorgvoorzieningen 

Drenthe 
- Nieuwsbrief Airmail nr. 06 van Groninigen Airport Eelde 
- Nieuwsbrief nr. 22 van het Serviceburo Europa   
- Nieuwsbrief december 2005 van de Stichting Dorpshuizen Drenthe  
- Nieuwsbrief Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe, nr. 2 2005  
- Nieuwsbrief nr. 31 van De Lokale Rekenkamer      
- Dubo Noord Nieuws, december 2005   
 
Uitnodigingen / brochures /rapporten   
- Presentatie Lichtbronnenkaart Drenthe, d.d. 21 december 2005 
- Presentaie Introductie campagne “Gebruik je hoofd, niet je airbag”d.d. 18 januari 

2006, Provinciehuis Assen 
- Tweede OZO-congres en politiek café, d.d. 15 februari 2006 
- Vooraankondiging bijeenkomst gemeenteraadsverkiezingen van MKB Noord 
- Rapport: Van, voor en door gemeenten; samenwerking op het gebied van de invoe-

ring van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
- Milieufederatie Drenthe:Vooraankondiging Drents Kwaliteitsdebat, d.d.2 maart 2006 
- Brochure Alescon Markant 
- Brochure: Werving nieuwe Derde Kamerleden 
- Brochure Verkiezingsprogramma –gemeente 2006 – 2010  
- Boekje vooruit met Rechtmatigheid van Deloitte 
- SZW-Gids, nr. 11 van het Ministerie van SoZaWe 
- Decembernummer van het blad Heemschut 
- Beleidswijzer Fietsverkeer van het Fietsberaad  
- Rapport “Toerisme in Drenthe werkt” 
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- Magazine Provincie.nl; december 2005/januari 2006 
- Editie Bodem van SenterNovem 
- Uitgave Digitaal Bestuur  

 
26. Gemeenschappelijke Regelingen  

-  
 

27. Sluiting  
 
 
 
Bijlage:  
-  Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad   
 
(T*)= tijdslimiet  
 


