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Aan: 
de Gemeenteraad  
 
 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 22 mei 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 8 mei 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 / KORTE BESPREKING 
 
 
7. Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Handelsweg te Tynaarlo 

Gevraagd besluit: Een gedeelte van de Handelsweg te Tynaarlo aan het openbaar verkeer onttrekken. 
Besluit raad:  

 
8. Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning fase 2 

Gevraagd besluit: Krediet van € 235.000,00 beschikbaar stellen voor project Wmo - fase 2 Kiezen voor 
meedoen. 
Besluit raad:  

 
9. Vaststellen beeldkwaliteitplan Zuidoevers Zuidlaardermeer 

Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitsplan Zuidoevers Zuidlaardermeer vaststellen. 
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN 
 
 
10. Vaststelling bestemmingsplan “Zuidlaren-Sprookjeshof”  “T“ 

Gevraagd besluit:  
1. De naar aanleiding van de terinzagelegging van het bestemmingsplan Zuidlaren Sprookjeshof 

ingediende zienswijzen niet overnemen. 
2. Het bestemmingsplan “Zuidlaren – Sprookjeshof” vaststellen overeenkomstig het ontwerpbesluit. 
Besluit raad:  

 
11. Brief SKID Kinderopvang en antwoordbrief college (op verzoek van de VVD-fractie) 

Gevraagd besluit: De gevraagde discussie voeren en uw standpunt bepalen.   
Besluit raad:  

 
12. Vaststellen beleidsregels subsidies peuterspeelzalen “T “ 

Gevraagd besluit: De conceptbeleidsregels subsidies peuterspeelzalen vaststellen inclusief de 
voorgestelde wijziging als gevolg van de inspraakreacties. 
Besluit raad:  

 
13. Beleid Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2007 (“meedoen mogelijk maken”) “T” 

Gevraagd besluit: In te stemmen met de nota “Meedoen Mogelijk Maken” 
Besluit raad:  

 
14. Jaarverslag 2006 en Jaarrekening Grondbedrijf 2006 

Gevraagd besluit:  
a. Vaststellen van het jaarverslag 2006 en het resultaat volgens voorstel bestemmen.  
b. Kennisnemen van de jaarrekening 2006 van het grondbedrijf en rondom exploitaties de in dit 

voorstel genoemde besluiten nemen. 
Besluit raad:  

 
15. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de stand 
van de posten  ‘‘Onvoorzien 2007’. 
Besluit raad:  

 
 
  

Opmerking [R.1]: Pagina: 1 
Wilt u deze tekst wijzigen? Zet 
de cursor ergens in deze tekst 
en druk op: Ctrl+Shift+F9. 
De veldcodes zijn dan weg en u 
kunt rustig wijzigen zonder dat 
de oorspronkelijke tekst bij het  
afdrukken verschijnt. Dit bij het 
besluit op de volgende bladzij 
herhalen. 



 

16. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 24 april 2007 en 1 mei 2007 

 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 27 april 2007, aan de MR van obs de Schuthoek in Zuidlaren, betreft beleid t.a.v. Legionella 
- 27 april 2007, aan de gemeenteraad, betreft TELI in Drenthe 2006-2008  
- 8 mei 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft reactie op vragen over sport voor arme 

gezinnen. 
 
Informatie college over: 
- ingediend verzoekschrift tot schorsing en vernietiging door de Kroon van de afvalstoffenverordening  
      Tynaarlo, namens een aantal inwoners uit Zeegse. 
Besluit raad:  

 
17. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst, bijgewerkt t/m 7 mei 2007 
Besluit raad:  

 
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Nieuwsbrief Crisisbeheersing nr 4, april 2007 
- Nieuwsbrief Ondernemingsraad Gemeente Tynaarlo, april 2007. 
- Nieuwsbrief en activiteitenkalender Gemeenteraad.nl mei 2007 
- Nieuwsbrief WorkProfiler, nr 1 2007 
- Nieuwsbrief Ministerie SZW, verzamelbrief april 2007. 
- Nieuwsbrief Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentse Aa, nr 8 april 2007. 
- Tijdschrift VROM.nl, nr 2007 
- Tijdschrift Stadswerk nr 4 2007. 
- Tijdschrift VNG magazine, nr 11, 2007. 
- Dorpsklanken week 17 
- Dorpsklanken week 18 
- Vriezer Post week 17 
- Vriezer Post week 18 
- Oostermoer-Noordenveld week 18 
- Publicatie Amnesty international, aanpak van discriminatie door Nederlandse Gemeenten. 
- Vergaderstukken Regionaal College16 mei 2007. 
- Collegeprogramma gedeputeerde staten van Drenthe 2007-2011 
- Boek provincie Drenthe, “samen voor Drenthe”, 15 jaar werken aan natuur & landschap 
- Onderzoek Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, klagen staat vrij (onderzoek klachtenbehandeling 

bij de Politie 
Besluit raad:  

 
19. Gemeenschappelijke Regelingen 

-  
Besluit raad:  

 
20. Sluiting 
 
 
 
 
Bijlage:  
- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad    

 
(T*)= tijdslimiet  


