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 september zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•

•

•

•
•

De raad heeft kennis genomen van het rapport en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Tynaarlo. De Rekenkamercommissie heeft deel genomen aan een landelijk onderzoek
naar het functioneren van gemeenschappelijke regelingen. Voor Tynaarlo was dit de Intergemeentelijke Sociale Dienst Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo. De gemeenteraad heeft zijn
waardering voor het werk van de Rekenkamercommissie uitgesproken. De Intergemeentelijke
Sociale Dienst scoorde overigens goed in deze landelijke benchmark. De aanbevelingen die de
Rekenkamercommissie de raad meegaf hadden met name betrekking op uitwerking in de Nota
Verbonden partijen.
De raad heeft vervolgens de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota wordt inzicht
gegeven welke bestuursvorm bij samenwerking de voorkeur van de gemeente heeft. Dat kan
bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, een NV of een stichting zijn. In de nota wordt
aangegeven hoe in de praktijk de aansturing, het beheer en het toezicht in een dergelijke bestuur
vorm dient te worden gegeven. De raad was daarbij van mening dat het college bij de behandeling
van de jaarrekening 2007, voorjaar 2008, duidelijk per samenwerkingsvorm, toezicht, beheer en
aansturing moet aangeven. De aanbevelingen die de Rekenkamercommissie eerder die avond
aan de raad heeft meegegeven, wil de raad ook in het voorjaar met het college bespreken.
De raad heeft naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie van Leefbaar Tynaarlo een
discussie gevoerd over het in gebruik geven van grond aan de stichting Hippisch Centrum Eelde.
Het college heeft toegezegd de raad te zullen informeren over de uikomst van de onderhandelingen met de stichting.
De raad heeft het besluit genomen om een aantal percelen van mevr. Stroetinga in het plangebied
Ter Borch te onteigenen. De gemeente heeft deze percelen nodig om de verdere realisering van
de woonwijk Ter Borch in Eelderwolde mogelijk te maken.
De raad heeft het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften overgenomen en het
bezwaarschrift van Supravast, ingediend tegen het voorbereidingsbesluit voor het gebied in het
centrum van Eelde (C 1000, Stoffer Holtjerweg en Schultenweg) ongegrond verklaard. Daarnaast
heef de raad het besluit genomen om overeenkomstig het advies van de commissie bezwaar- en
beroepschriften het bezwaarschrift van Supravast ongegrond te verklaren dat deze partij heeft
ingediend tegen het voorbereidingsbesluit voor percelen met ee winkelbestemming in Eelde.

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.

