
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 22 mei zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft een krediet van € 235.000.- beschikbaar gesteld om de invoering van fase 2 van het 

WMO – contract (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door het college van burgemeester en 
wethouders mogelijk te maken. In fase 2 wordt het bredere beleid van de WMO op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg ontwikkeld.  

• De raad heeft het beeldkwaliteitsplan voor de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer vastgesteld. Dit 
beeldkwaliteitsplan dient als basis voor de toetsing van de 25 individuele bouwplannen die de 
komende tijd worden ingediend en worden beoordeeld door de gemeente. 

• De raad heeft het bestemmingsplan “Zuidlaren-Sprookjeshof” vastgesteld. Met deze vaststelling 
wordt aan het Sprookjeshof ruimte gegeven om uit te breiden en dit bedrijf een beter 
bedrijfseconomisch perspectief naar de toekomst toe te geven. De uitbreiding is met name 
bedoeld om een slecht-weer-accommodatie te kunnen realiseren.  

• De raad heeft het initiatiefvoorstel van de VVD fractie besproken in samenhang met het 
onderwerp “vaststellen beleidsregels subsidie peuterspeelzalen”. De fractie van de VVD had dit 
onderwerp op de agenda opgevoerd naar aanleiding van de beantwoording van de brief van het 
college aan het Skid kinderopvang. De VVD fractie wilde de raad spreken over de onderbouwing 
van de volledige procesgang bij de aanbesteding van kinderopvang, de overweging en de keuzes 
daarin van het college, toegespitst op onderdelen als  openheid, transparantie en aandacht voor 
een open marktwerking. Een amendement van de VVD fractie om aanpassing van de 
beleidsregels op de onderdelen dat een nieuwe peuterspeelzaal eerst voor subsidie in 
aanmerking komt als de straal tot een andere peuterspeelzaal tenminste 4 km bedraagt en 
wanneer er minimaal 14 kinderen zijn aangemeld, met een ondergrens van een nieuw te 
subsidiëren peutergroep door een bestaande peuterspeelzaal van10 kinderen, haalde het niet in 
de raad.    

• De raad heeft ingestemd met de nota “meedoen mogelijk maken”. Als gevolg daarvan wordt 
gewerkt aan het opstellen van een nieuwe verordening voor het verstrekken van beurzen aan/voor 
kinderen en een langdurigheidtoeslag voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 

• De raad heeft tenslotte de jaarrekening 2006 en de jaarrekening van het grondbedrijf over 2006 
vastgesteld. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 2.022.446.- Dit resultaat is 
bestemd en verdeeld over een 9-tal reserves en voorzieningen.    

 
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. Tegen de 
meeste raadsbesluiten kunt u bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Ook daarover kunt u bij de 
griffier meer informatie krijgen.  


