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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 23 oktober 2007, 
aanvang 14.00 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 9 okober  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 

    
 



 

BESPREKEN  
 
7.       Najaarsnota 2007 “T“ (*) 

 
  8.       Begroting 2008 (stukken reeds in uw bezit) “T” (*) 
            Procedure: 
            a.  Fracties geven een mondelinge reactie op de toegezonden stukken (10 minuten per fractie)  
            b.  PAUZE: college bereidt zich voor op beantwoording (20 minuten) 
            c.  College reageert op de inbreng van de fracties (20 minuten) 
            d.  PAUZE: gelegenheid tot fractieberaad (15 minuten) 
            e.  Onderlinge discussie, meningsvorming en wijzigingsvoorstellen, indiening van amendementen,  
                 moties door de fracties (5 minuten per fractie) 
             f.  PAUZE: college kan desgewenst advies over het voorgaande kenbaar maken (10 minuten) 
             g. Amendementen/moties/stemmingen 
             h. Vaststellen van de begroting  
  
           (*)  Het wordt aan de fracties overgelaten of zij de najaarsnota 2007 (agendapunt 7) en de begroting   
                 2008 (agendapunt 8) in 1 gezamenlijk dan wel in 2 fasen aan de orde willen stellen. In beide gevallen 
                 wordt uitgegaan van de totale behandeltijd zoals procedureel bij punt 8 is aangegeven.     
 
  9.     Informatie uit het college / namens het college  
          -     Besluitenlijsten van 2 en 9 oktober 2007. 
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 27 september 2007, aan de gemeenteraad, betreft ABF-rapport wonen 
- 28 september 2007, aan de  gemeenteraad, Convenant Veilige bereikbaarheid gemeente Tynaarlo 

en de provincie Drenthe 
- 27 september 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft afkoppelen Zuidlaarderveen  
- 4 oktober 2007, aan de gemeenteraad, betreft verslag informatie-avond Groote Veen  
- 24 september 2007, aan de heer B. Zwerver te Donderen, betreft verzoek om bedrijfswoning 
- 25 september 2007, aan de gemeenteraad, betreft voortgang tariefsdifferentiatie binnen de OZB 
Informatie uit college over: 
- Aanpassen waterleidingsysteem sporthal De Zwet Zuidlaren. 

 
10.     Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 5 oktober 2007) 
 
11.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Ledenbrief VNG 07/110 uitnodiging buitengewone ALV 12-11-2007. 
- Sheets presentatie planontwikkeling De Elsbroek informatieavond raad 2-10-2007.  
- Rapport Inspectie Werk en Inkomen “Bijstand en vermogen” oktober 2007. 
- Tijdschrift VNG magazine, nr 21/22. 
- Tijdschrift Architectuur Lokaal, nr  59. 
- Tijdschrift VROM.nl nr. 8, 2007. 
- Oostermoer/Noordenveld, nr 38 en 39. 
- Vriezerpost nr 39 
- Dorpsklanken, 38 
- Nieuwsbrief Verkeersveiligheidslabel Groningen, Friesland en Drenthe, nr 12, september 2007.   
- Nieuwsbrief VNG, invoering WMO, nr 22. 
- Nieuwsbrief Senter Novem, nr. 3 oktober 2007. 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing Ministerie BZKR, n. 9, september 2007.  

 
 12.    Begrotingswijzigingen 
 
 13.    Sluiting. 
 
Bijlage:  



 

- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad 
      (“T”)* = tijdslimiet  

 
   
 
 


