
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 27 november zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
•  De raad heeft de “verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008 vastgesteld. In 

deze verordening wordt aangegeven op welke wijze de ambtelijke bijstand vanuit de 
gemeentelijke organisatie voor de raad wordt ingericht. Daarnaast is in de verordening 
aangegeven de hoogte van de vergoedingen aan de fracties en de wijze waarop de raadsfracties 
deze gelden kunnen besteden. De raad heeft ook de hoogte van fractiebudget aangepast en 
verhoogd tot een bedrag van € 150.- per raadszetel en een bedrag van € 1.500.-per fractie. 

• De raad heeft een bedrag van €  32.500.- beschikbaar gesteld voor modernisering van de cbs 
Menso Altingschool en obs De Kooi, beide in Eelde-Paterswolde. Met dit bedrag wordt de Menso 
Altingschool van binnen opgeknapt en De Kooi wordt in de school een buitenschoolse opvang 
gerealiseerd.  

• De raad heeft een krediet van € 27.160.- beschikbaar gesteld voor vervanging van het materieel 
van de afdeling gemeentewerken.  

• De raad heeft besloten om eenmalig de zandwegen in Zeegse op te knappen en daarvoor een 
bedrag van € 38.000.- beschikbaar te stellen. Het opknappen vindt plaats nu de afvalinzameling in 
dat gebied d.m.v. ondergrondse containers plaatsvindt en zware huisvuilauto’s niet meer over de 
zandwegen hoeven te rijden. 

• De raad heeft voor 2008 de belastingverordeningen aangepast. Dit besluit vloeit voort uit de 
begroting 2008. Het komt er in het kort op neer dat de Brandweerrechten, de Forensenbelasting, 
de Lijkbezorgingsrechten, de Onroerend Zaakbelastingen, de Rioolrechten, de Leges, de 
Toeristenbelasting (voor het jaar 2009) en de Marktgeldenverordening, verhoogd worden. 

• De raad heeft een discussie gevoerd over de tijdelijke huisvesting van de ALDI in Vries. De ALDI 
in Vries gaat verbouwen en had de raad verzocht om mee te weken aan een tijdelijke oplossing 
gedurende de verbouw. Die mogelijkheid heeft men op het bedrijventerrein in Vriezerbrug. Het 
college gaat met behulp van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening procedure, 
voorzien van de nodige waarborgen,  tijdelijk een vrijstelling verlenen van het verbod om een 
noodwinkel te vestigen op het bedrijventerrein Vriezerbrug. Een ruime meerderheid van de raad 
kon zich in deze oplossing vinden. 

• De raad heeft tot slot de “Verordening Meedoenpremies” vastgesteld, met de toezegging van het 
college om de raad in het 1e kwartaal 2008 nader te informeren over het aansluiten van de 
gemeente Tynaarlo bij het jeugdsportfonds te Assen. De verordening meedoenpremies maakt het 
voor kinderen in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau en chronisch zieken en 
gehandicapten of mensen van 65 jaar en ouder op bijstandsniveau mogelijk om mee te blijven 
doen aan allerlei maatschappelijke activiteiten.     

 
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.  


