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 23 oktober zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•

•

De raad heeft de begroting voor het jaar 2008 vastgesteld.
In de begroting wordt extra geld uitgetrokken voor recreatieve fietspaden molenrenovatie, maar
ook voor meer ondersteuning van evenementen. Grotere en kleinere evenementen betekenen
een stimulans voor de aantrekkingskracht en de bekendheid van de gemeente bij (potentiële)
recreanten en toeristen. Tot nu toe werd hier meer ad hoc op ingespeeld. De plannen voor
volgend jaar kunnen worden uitgevoerd met een kleine verlaging van de belastingdruk voor de
burgers. Door het opzeggen van de gemeenschappelijke regeling voor het inzamelen en
verwerken van het afval eind 2006, kan het tarief voor het tweede achtereenvolgende jaar verder
naar beneden.
Tijdens de vergadering zijn een aantal moties ingediend. De motie van de fractie van Leefbaar
Tynaarlo om het aantal van 30 programma’s zoals die nu gebruikt worden te handhaven werd in
meerderheid ondersteund. De andere 7 moties haalden het niet of werden later door de indieners
ingetrokken. Het college heeft wel de nodige toezeggingen gedaan. Zo zal er bij de behandeling
van de voorjaarsnota 2008 een nota Onderhoud Kapitaalgoederen besproken en aan de raad
worden voorgelegd, waarbij ook de discussie die de ChristenUnie in een motie had aangekondigd
meegnomen wordt (een meer objectgerichte calculatiemethode waarbij de vrijvallende financiële
middelen ten gunste van de objecten –gebouwen- komen). Het college deed verder de
toezeggingen dat er een Nota Speelvoorzieningen, alsmede een voorstel tot afschaffing van de
kapverordening in 2008 aan de raad wordt voorgelegd. Ook zal het evenementenbeleid in 2008
aan de raad worden voorgelegd. Tot slot zegde het college toe binnenkort met de raad te willen
overleggen over het aantal te bouwen woningen in de Gemeente Tynaarlo (1.600 stuks) over een
langere periode dan de afgesproken 25 jaar kunnen worden gebouwd.
De raad heeft tot slot de najaarsnota voor 2007 vastgesteld. Deze najaarsnota is een actualisatie
van de exploitatie over het lopende begrotingsjaar (2007). Over dit jaar kan tussentijds een
voordeel van ruim € 100.000 worden ingeboekt. Belangrijkste punt uit de najaarsnota is verder:
het toevoegen van een bedrag van € 116.729 aan de Algemene Reserve Grote Investeringen.

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.

