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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 24 april 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 10 april 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 



 

 
 
 

       
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
7.      Vaststellen Griffieplan 2007 – 2010  
 
8.      Nieuw Voorbereidingsbesluit percelen met winkelbestemming in Eelde “T”  
 
9.      Uitbreiding urnenveld begraafplaats de Eswal in Vries 
 
10.    Aanleg fietsverbinding Okkenveen-Noordlaarderbos en kortsluiting Oudemolen-Zeegse 
 
BESPREKEN  
 
11.     Beslissing op bezwaarschriften WVG structuurplan Tynaarlo “T“ 
 
12.    Begrotingswijzigingen 
                   
13.     Informatie uit het college / namens het college  
          -     Besluitenlijsten van 3 en 10 april ’07 
      
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 28 maart 2007 aan de gemeenteraad, betreft facetbestemmingsplan Noodbergingsgebieden. 
- 27 maart 2007 aan de bewoners van de omgeving van de voormalige C1000 in Zuidlaren, betreffen-

de informatie over de ontwikkelingen van de oude C1000. 
- 28 maart 2007 aan de gemeenteraad, betreft informatie taakstelling huisvesting statushouders 
- 28 maart 2007 aan de gemeenteraad van Son en Breugel, betreft beantwoording motie bushaltes 
- 30 maart 2007 aan de fractie van de VVD, betreft vragen dorpsbelangen Yde 
- 29 maart 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft beantwoording diverse vragen  
- 2 april 2007, aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft beantwoording vragen TELI regeling 
- 3 april 2007, aan de gemeenteraad, betreft duurzaam inkopen 
- 3 april 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft ontsluiting Zuid-Es op N34 

 
   
Informatie uit college over: 
-  
 

14.     Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 5 april 2007) 
 
15..     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Nieuwsbrief crisisbeheersing, ministerie BZKR, nr 3 maart 2007   
- Nieuwsbrief Veiligheidsregio Drenthe, nr 8, maart 2007 
-  
- Tijdschrift oog voor Welstand, nr 09, 2007 
- Tijdschrift NAW, magazine voor gebiedsontwikkeling nr 24, voorjaar 2007 
- Tijdschrift Architectuur Lokaal, lente 2007 
- Tijdschrift Digitaal Bestuur, nr. 3, april 2007 
- Tijdschrift 
- Uitnodiging uitreiking sportprijs Gemeente Tynaarlo op 21 april 2007 
- Uitnodiging debat “de kracht van burgers beter benut” 8 juni 2007 
  

 



 

16.     Gemeenschappelijke Regelingen 
  

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


