
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 25 september zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een 

bouwkavel van circa 1.800 m2 op de hoek van de Goudenregenlaan en Hulstlaan in Zuidlaren. 
Het college gaat nu aan de slag om de bestemmingsplanprocedure om woningbouwontwikkeling 
op die hoek mogelijk te maken.  

• De raad heeft de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie Tynaarlo in haar rapport 
“opgeruimd staat netjes” heeft getrokken overgenomen. De rekenkamercommissie heeft in de 
afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 
over de periode 2003 – 2006. In dit rapport heeft de rekenkamercommissie op basis van 
conclusies de volgende aanbevelingen gedaan: 
1. Geef als gemeente meer inzicht en transparantie in de opbouw van de tarieven en in de mate 

van kostendekkendheid. 
2. In het verlengde daarvan vindt de rekenkamercommissie er een Egalisatiereserve in het leven 

moet worden geroepen om de jaarlijkse schommelingen tussen de kosten van afvalverwijde-
ring en opbrengsten van de afvalstoffenheffing op te vangen. 

3. Omdat de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing meer dan 100% bedraagt beveelt de 
rekenkamercommissie aan de kostendekkendheid van andere tarieven ook te onderzoeken. 
In de jaarstukken van de gemeente moet die duidelijkheid inzichtelijk worden gemaakt. 

4. Tot slot raadt de rekenkamercommissie aan om in op te stellen Nota Lokale Heffingen keuzes 
vast te leggen in de doorberekening van de zogeheten indirecte kosten. 

Het college heeft aangegeven de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Tynaarlo over te 
zullen nemen en volgend jaar in mei bij de voorjaarsnota 2008 ook de Nota Lokale Heffingen aan 
de raad voor te leggen.   

 
 

 
  
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.  


