
   div. 

F. Haisma 0592 – 266 606 3 maart 2006 

 Aan: 
de Gemeenteraad 
 
 

       

Onderwerp: Uitnodiging raadsvergadering 
 

 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op donderdag  
16 maart 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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Tynaarlo, 

 
 
 
 

J. Rijpstra 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad  

Artikel 14 van de Gemeentewet geeft aan, dat de leden van de raad, alvorens zij hun 
functie kunnen uitoefenen, in handen van de voorzitter de eed of de belofte afleggen. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
 

4. Vragenrecht 
 

5. Uitkomst / stand van zaken collegeonderhandelingen  
 

6. Benoeming van wethouders 
Artikel  35 van de Gemeentewet zegt, dat de raad de wethouders benoemt. Het moment 
van benoeming hangt af van de voortgang van de collegeonderhandelingen.  
 

7. Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter van de raad  
Artikel 77 van de Gemeentewet geeft aan, dat het voorzitterschap bij verhindering of ont-
stentenis van de burgemeester  wordt waargenomen door het langstzittende lid van de 
raad. Indien een of meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarne-
ming plaats dor het oudste  lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad 
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met de waarneming belasten.  
  

8. Informatie uit het college / namens het college 
- Kringlooporganisatie SKOT; inzamelvergunning en –vergoeding 
- Uitspraak GS in beroepsprocedure Visser/gemeente inzake Oosterveldweg te Yde – 

De Punt 
 

Besluitenlijst van 6 maart  2006 
 
Afschrift van brieven van het college d.d. 
-  28 februari 2006 aan de raad inzake de evaluatienotitie “Ontmoetingscentra, centra 

voor jong en oud” 
      

9.  Ingekomen stukken   
 

10. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
- Vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde, d.d. 13 maart 2006 
- Agenda commissie voor bezwaar- en beroepschriften Gemeente Tynaarlo,d.d. 15 

maart 2006 
- Brochure Persoongebonden Reïntegratie Budget (PRB) binnen de gemeente 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing 
- Nieuwsbrief Ondernemingsraad Gemeente Tynaarlo, februari 2006 
 
Uitnodigingen / brochures /rapporten  
- Uitnodiging Peter Leenman i.v.m. 100 jarig bestaan postkantoor Zuidlaren 
- VNG: Tweede Integratiedebat, d.d. 20 april 2006 
- Enova: Uitnodiging Conferentie De Kracht van afhankelijkheid, d.d. 26 april 2006 
- Brochure “Deloitte: “Transparantie bij de start maakt ambities waar 
- Brochure van de Mobiele Netwerkoperators Nederland 

 
11. Sluiting  

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

Na afloop vergadering :   Informele bijeenkomst i.v.m. installati 


