De gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert om de 2 weken op dinsdagavond in de raadzaal in het gemeentehuis. De
vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent op de publieke tribune!
Op 11 december zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•

•
•

•

•

•

De raad heeft het besluit genomen om een gedeelte van de Handelsweg ten noorden van
Koelgroep Dorenbos b.v. te Tynaarlo, aan de openbaarheid te onttrekken. Het ontrekken van een
(gedeelte van een) weg aan de openbaarheid is omgeven met een zorgvuldige procedure op
basis van de Wegenwet. Deze procedure is begin dit jaar in werking gesteld.
De raad heeft voor 2008 de 14 leden van de Stichting Drents Plateau (de Welstandscommissie)
benoemd. Deze benoeming gaat voor een periode van 1 jaar in.
De raad heeft het Conceptbeleidsplan Duurzaam Bouwen gemeente Tynaarlo vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. Met het plan wil de gemeente richting geven aan het duurzaam
gebruiken en inrichten van de woon-, werk- en leefomgeving voor de komende jaren (2008 –
2011)
De raad heeft de “Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo” vastgesteld. Gebleken is dat
de oude verordening niet meer voldeed aan de Wet op de Kansspelen. Belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van de oude verordening zijn: het maximum van 50 speelautomaten in de gemeente
en de beoordeling van (nieuwe) exploitanten op integriteit.
De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de kom van Eelde. Dit besluit neemt de raad jaarlijks om te voorkomen dat er in het gebied
tussen de Stoffer Holtjerweg, Burgemeester Strubenweg en Hoofdweg in Eelde ongewenste
ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening plaatsvinden.
Tot slot heeft de gemeenteraad het collegevoorstel rond de verzelfstandiging van het openbaar
basisonderwijs in de gemeenten Haren en Tynaarlo besproken. Het ging erom om de bestuurlijke
intentie uit te spreken tot een verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs en dit samen te
doen met de gemeente Haren. Tot een besluit kwam het niet. Een meerderheid in de raad
bestaande uit de fracties van de VVD, Gemeentebelangen, ChristenUnie, D66 en Leefbaar
Tynaarlo steunden het voorstel niet. Men had graag in een overzicht gezien wat de voor- en
nadelen bij niet verzelfstandiging, bij verzelfstandiging en bij verzelfstandiging met de gemeente
Haren zijn. De fractie van PvdA, GroenLinks en CDA waren overigens wel voor het voorstel. Het
college zag dat er geen meerderheid voor het voorstel was te vinden (12 stemmen tegen en 10
voor) en trok daarop het voorstel terug. Het college gaf aan in overleg te gaan met de gemeente
Haren over het voorstel en de opmerkingen vanuit de raad van Tynaarlo.

Een woordelijk verslag, vindt u t.z.t. op www.tynaarlo.nl. Meer informatie over de gemeenteraad kunt u
bij de griffier krijgen, Jan de Jong, tel: 0592-266606, e-mail: mailto:j.l.de.jong@tynaarlo.nl.

