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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 20 maart 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 6 maart 2007 (wordt nagezonden) en vaststel-

len 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 ge-
agendeerde onderwerpen.  

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 



 

 
 
 
      OVERGEKOMEN VAN DE VERGADERING VAN 6 MAART 2007 
  
7. Informatie en communicatie Jeugdsoos Paterswolde (op verzoek fracties D66, GB en LT) 

Gevraagd besluit: De gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN  
 
8.       Discussie kosten begraafplaatsen (verzoek CDA fractie) 
          Gevraagd besluit: de gevraagde discussie voeren en uw standpunt ten aanzien van dit initiatiefvoorstel 
                                       bepalen  
9.       Vorming Veiligheidsregio Drenthe(opinierend bespreken) 
            
10.     Informatie uit het college / namens het college  
          -     Besluitenlijsten van 27 februari ’07, 6 maart ’07 
      
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 22 februari 2007, aan de heer Lamberts te Zuidlaren m.b.t. bestemmingsplan Kazerneterrein & Zuid 
Es (n.a.v. inspraakreactie raadsvergadering 20 februari jl.) 

- 27 februari 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. het onderwerp Vernietiging sportvoor-
zieningen in Vries 

- 28 februari 2007 aan de Adviesraad Gehandicapten Tynaarlo, m.b.t. gebruik van Agenda 22 en ICF 
- 28 februari 2007 aan de gemeenteraad, m.b.t. de stand van zaken in de discussie van de toekomst 

van de zwembaden in deze gemeente 
- 28 februari 2007 aan de gemeenteraad m.b.t. resultaten over de klanttevredenheid gehandicapten-

vervoer 2006 
- 28 februari 2007 aan de fractie van PvdA, m.b.t. de parkeeroverlast sporthal de Kamp in Vries 
- 28 februari 2007 aan de heer G. Pieters (fractie VVD), m.b.t. het antwoord gesteld op vragen in de 

raad rond het onderwerp personele formatie in de Gemeente Tynaarlo 
- 28 februari 2007 aan de heer C. Kloos (fractie Leefbaar Tynaarlo), m.b.t. diverse schriftelijke vragen  
- 1 maart 2007 aan het Drents Belang als aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. vragen over 

boeteoplegging door nutsbedrijven en andere aangelegenheden betreffende de nutsvoorziening 
- 1 maart 2007 aan de gemeenteraad m.b.t. de 5 jaarlijkse afrekening van de voormalige AZC-school 

de “Kameleon”  
- 6 maart 2007 aan de gemeenteraad, antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks 

m.b.t. het homohuwelijk en het regeerakkoord  
   
Informatie uit college over: 
- Zomernota Kaderrichtlijn Water 2006 
- Evaluatieverslag 2006 breedtesport “Tynaarlo, leeft en beweegt”  
- Evaluatieverslag Oefening Gemeentelijk Beleidsteam d.d. 17 november 2006 
 

11.     Ingekomen stukken 
 
12.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Eindrapport Provincie Drenthe rond het project Klimaatverandering 2050 
- Nieuwsbrief Gemeenteoplossingen.nl nr. 1, maart 2007 
- Nieuwsbrief 50+ Sport Drenthe 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing Ministerie BZKr, nr 2, februari 2007 
- Nieuwsbrief Ministerie VWS, m.b.t. invoering WMO 
- Tijdschrift Provincies.nl, maart 2007 
- Tijdschrift Overheid Innovatief nr. 1, 2007 



 

- Tijdschrift Noorderbreedte, nr 1, jan-feb 2007  
- Tijdschrift VNG De Europese Gemeente, februari 2007  
- Tijdschrift VNG Magzine, nr 4/5 2007 
- Tijdschrift Stadswerk, nr. 2. 2007  
 

 
 
13.     Gemeenschappelijke Regelingen 

 - vergaderstukken Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde d.d. 12 maart 2007             
  
  

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


