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Aan: 
de Gemeenteraad  
 
 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de raad op dinsdag 11 december 
2007, 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 onderstaande. 
 
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 27 november 2007 (wordt nagezonden) en 

vaststellen actielijst  
 
4. Vragenrecht 
 In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. 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 
 
 



 

 
       

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
7.       Onttrekking gedeelte Handelsweg Tynaarlo aan het openbaar verkeer.  

Gevraagd besluit: Onttrekking aan het openbaar verkeer van het gedeelte van de Handelsweg ten 
noorden van Koelgroep Dorenbos b.v. te Tynaarlo 
Besluit raad:  

 
8.       Voordracht benoeming leden welstandscommissie 2008 “T “ 

Gevraagd besluit: De leden van de welstandscommissie voor de gemeente Tynaarlo benoemen 
conform het voorstel van Stichting Drents Plateau, waarbij zij opgemerkt dat ook de plaatsvervangers van 
de architectadviseur en het architectlid worden benoemd. 
Besluit raad:  

 
9.       Beleidsplan Duurzaam Bouwen gemeente Tynaarlo in concept vaststellen en vrijgeven voor inspraak 

Gevraagd besluit:  
1.  in te stemmen met het concept-beleidsplan Duurzaam Bouwen gemeente Tynaarlo. 
2.  het concept-beleidsplan Duurzaam Bouwen vrij te geven voor de inspraak 
Besluit raad:  

 
10.     Vaststellen speelautomatenverordening Gemeente Tynaarlo  

Gevraagd besluit: De Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo vaststellen. 
Besluit raad:  

 
BESPREKEN  
 
11.     Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Haren/Tynaarlo 

Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de voorgestelde:  
- intentie tot bestuurlijke verzelfstandiging en fusie in de vorm van een stichting; 
- kaders voor de verdere uitwerking (bestuursfilosofie, stafbureau, personele en financiële 

randvoorwaarden). 
Besluit raad:  

 
12.     Vaststellen Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2008. 

Gevraagd besluit:  
a.  Het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad der 

gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij besluit van 14-3-2002, nr 8 en nadien gewijzigd, in te trekken. 
b.  Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2008 vast te stellen. 
Besluit raad:  

 
13. Informatie uit het college / namens het college 

-      Besluitenlijsten van 20 en 27 november 2007. 
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 9 november 2007, aan de gemeenteraad, betreft informatie m.b.t. Waterwijk Eelderwolde 
- 15 november 2007 aan de gemeenteraad, betreft evaluatie Jeugdpunt Tynaarlo 2007 
- 21 november 2007, aan de Fietsersbond te Utrecht, betreft bezorgdheid verkeersveiligheid lange 

en zware vrachtauto’s 
- 21 november 2007, aan de gemeenteraad, betreft skatevoorziening Vries 
Informatie uit college over: 
- Inzameling kunststoffen uit huishoudens; beleidskader + programma 2008/2009. 
- Evaluatieverslag vliegtuigincident 18 mei 2007 GEA 
- Bestuursmededelingen Vereniging van Drentse Gemeenten, d.d. 15 november 2007. 
- Verantwoording besteding uitkering RSU, jeugdgezondheidszorg over het jaar 2006 
- Herziene procedure vaststelling meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2008-2015  
Besluit raad:  



 

 
14.     Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 22 november 2007) 

Besluit raad:  
 
15.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Brochure Landelijke organisatie voor hobbytuinders, ruimte voor volkstuinders 
- Rapport Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, toezicht C-2000, svz 2005-2006 
- Studie Johan Matser Projectontwikkeling, de toekomst van het Nederlands Winkellandschap 
- Nieuwsbrief ICO Centrum voor Kunst& Cultuur. 
- Nieuwsbrief Ondernemingsraad Tynaarlo, november 2007. 
- Nieuwsbrief Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe, nr 3, november 2007. 
- Nieuwsbrief projectgroep duurzame energie projectontwikkeling woningbouw , nr 1 nov. 2007. 
- Nieuwsbrief Veiligheidsregio Drenthe, oktober 2007. 
- Nieuwsbrief Verkeers- en vervoersberaad Drenthe, nr 2, 2007. 
- Nieuwsbrief gemeente Hoogeveen, Torentje Totaal, oktober 2007. 
- Nieuwsbrief burgemeester & wethouders, actualisering en digitalisering bestemmingsplannen  
- Verzamelbrief ministerie SZW, gemeenteloket, november 2007  
- Tijdschrift VNG magazine, nr 25, 26/27 
- Tijdschrift Overheidsmanagement, november 2007. 
- Oostermoer/Noordenveld, nr. 45, 46 en 47 . 
- Vriezerpost nr 45, 46 en 47 
- Dorpsklanken, 45, 46 en 47 
- Ledenbrief VNG, nrs.07/124 
- Uitnodiging Congres en studiecentrum VNG “de relatie tussen ambtenaar en bestuurder”, d.d. 7 

december 2007 te Utrecht.    
- Uitnodiging Architectuur Lokaal, Onze Bruggen, d.d. 14 december 2007, te Gorichem. 
- Uitnodiging ROI/VNG bijeenkomst nieuwe WRO, 13 december in Assen 
- Uitnodiging CLOK/DHV, praktijkseminar bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering, 13 december te 

Amersfoort 
Besluit raad:  
 

16.    Gemeenschappelijke regelingen 
      Vergaderstukken Eems Dollard Regio, d.d. 22 november te Aurich 

Besluit raad:  
 
17.    Sluiting. 

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


