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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 28 augustus 
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 26 juni 2007 en vaststellen 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 
geagendeerde onderwerpen.  

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
 
 



 

       
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
7. Controleprotocol Jaarrekening 2007 en extra accenten gemeenteraad voor controle jaarrekening 2007  

Gevraagd besluit: Vaststellen van het controleprotocol 2007 en de extra accenten voor de controle van 
de jaarrekening door de accountant. 
Besluit raad:  

 
8. vaststelling “herziening bestemmingsplan Ter Borch ex artikel 30 WRO “T”   

Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan Ter Borch ex artikel 30 W.R.O.”, 
bestaande uit plankaart, voorschriften en een bijbehorende toelichting vast te stellen. 
Besluit raad:  

 
9. Vaststelling facetbestemmingsplan “Noodbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder Lappenvoort 

en Polder Oosterland  “T” 
Gevraagd besluit:  
a. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren. Dit overeenkomstig de zienswijzennotitie. 
b. Het bestemmingsplan “Noordbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder Lappenvoort en polder 

het Oosterland”, bestaande uit plankaart, voorschriften en een bijbehorende toelichting, vast te 
stellen. 

Besluit raad:  
 
10. Krediet voor locatieontwikkeling Groote Veen in Eelde “T” 

Gevraagd besluit: Voor de ontwikkeling van het project Groote Veen te Eelde een krediet van 
€ 5.300.000,- (exclusief BTW) beschikbaar stellen en dit bedrag ten laste te brengen van het complex 
Groote Veen. 
Besluit raad:  

 
11. Overheveling Dagmavo – Paterswolde van Welzijn naar Grondbedrijf ”T” 

Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met de exploitatiebegroting “Dagmavo”. 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 98.000,- ter dekking van de uitgaven in het complex G.2 

Eelde - Dagmavo. 
3. De begroting te wijzigen in die zin dat op programmanummer 25, Lokaal Onderwijsbeleid een 

inkomst wordt opgenomen ter grootte van € 40.690, zijnde de opbrengst van de locatie Dagmavo, 
ter afboeking van de bestaande boekwaarde. 

4. De begroting te wijzigen in die zin dat exploitatievoordeel als gevolg van het uit exploitatie nemen 
van het gebouw op programma 25 in mindering wordt gebracht en wordt overgeheveld naar de 
Reserve IAB 

Besluit raad:  
 
12. Nevenvestiging KEGG op terrein van stichting De Brink 

Gevraagd besluit:  
1. Akkoord gaan met huurvoorstel van de KEGG. 
2. Eenmalig € 104.000,00 beschikbaar stellen voor de eerste inrichting meubilair/OLP, ten laste van 

reserve lokaal onderwijs (521980001) 
Besluit raad:  

 
13. Instellen krediet n.a.v. rijkssubsidie Brede Scholen 

Gevraagd besluit: 
1. Een krediet instellen ten bedrage van € 245.500,00. 
2. Dit bedrag dekken door: 

- € 109.500 te onttrekken aan reserve lokaal onderwijs; 
- te ontvangen subsidie van het Rijk € 136.000,00 toe te voegen. 

3. De investering af te schrijven in één keer. 
Besluit raad:  



 

 
14. Onttrekking aan openbaar verkeer gedeelte Handelsweg Tynaarlo “T” 

Gevraagd besluit:  
1. Procedure opstarten om het gedeelte van de Handelsweg ten noorden van Koelgroep Dorenbos 

b.v. aan het openbaar verkeer te onttrekken. 
2.  Burgemeester en wethouders belasten met de voorbereiding van de procedure tot onttrekking. 
Besluit raad:  

 
15. Gewijzigde planschaderegelgeving 

Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de gewijzigde planschaderegelgeving.  
2. Geen gebruik maken van de bevoegdheid ex artikel 49, lid 3 WRO om het in dat artikel genoemde 

drempelbedrag met maximaal 2/3 te verhogen of te verlagen 
Besluit raad:  

 
16. Jaarrekening 2006 GGD Drenthe 

Gevraagd besluit: De jaarrekening 2006 GGD Drenthe voor kennisgeving aannemen. 
Besluit raad:  

 
17. Opheffen Gemeenschappelijke regeling GGD Noord en Midden Drenthe 

Gevraagd besluit: Instemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Noord- en Midden Drenthe en kennisnemen van het daaraan gekoppelde 
liquidatieplan. 
Besluit raad:  

 
18. Integraal Accommodatiebeleidsplan Zeyen (concept vaststellen en vrijgeven voor inspraak) “T” 

Gevraagd besluit: Het vaststellen van het concept Integraal Accommodatiebeleidsplan voor Zeijen en dit 
plan vrij geven voor de inspraak. 
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN  
 
19.     Integraal accommodatieplan Yde – de Punt (vaststelling) “T”    

Gevraagd besluit: Vaststellen van het integraal accommodatiebeleidsplan Yde – de Punt. 
Besluit raad:  

 
20.     Doe Mee Onderzoek Rekenkamercommissie Tynaarlo naar Verbonden Partijen  (ISD Assen,  
          Aa en Hunze en Tynaarlo “T” 

Gevraagd besluit: Kennis nemen van de resultaten van de benchmark Verbonden Partijen ISD Assen, 
Aa en Hunze en Tynaarlo en daarover desgewenst een discussie voeren. 
Besluit raad:  

 
21.     Vaststellen nota Verbonden Partijen “T”  

Gevraagd besluit: Nota verbonden partijen vaststellen. 
Besluit raad:  

 
22.     Ontwerp - begroting 2008 ISD “T” 

Gevraagd besluit: Opvattingen en wensen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp-begroting 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo voor 2008. 
Besluit raad:  

 
23.     Staatsteun rond erfpachtconstructies (Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) 

Gevraagd besluit: De discussie voeren en wensen en bedenkingen aan het college te kennen geven  
Besluit raad:  
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24.     Nota wensen en bedenkingen over VNG resolutie “de eerste overheid” (initiatiefvoorstel fractie  
          Leefbaar Tynaarlo) “T”   

Gevraagd besluit:  
1. De gevraagde discussie voeren en de in de Nota wensen en bedenkingen over VNG resolutie “de 

eerste overheid” vervatte beslispunten vaststellen; 
2. Aan burgemeester en wethouders opdragen om zorg te dragen voor de uitvoering van hetgeen in 

deze Nota is bepaald. 
Besluit raad:  

 
25.     Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de stand 
van de posten  ‘‘Onvoorzien 2007’. 
Besluit raad:  

           
26.    Informatie uit het college / namens het college  
          -     Besluitenlijsten van 19, 26 juni 2007, 3, 10, 17 juli 2007, 7 augustus 2007. 
 
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 22 juni 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, voorlichting door de gemeente algemeen en over 
minimabeleid in bijzonder. 

- 27 juni 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft ontsluiting van Zuid-Es op N34 
- 20 juni 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft toezending 2 rapporten nv GAE. 
- 19 juni 2007 aan de fractie van de PvdA, beantwoording vragen verkeersveiligheid bermen burg. 

Legroweg te Eelde.  
- 19 juni 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft minicontainers te Yde 
- 15 juni 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, verkeerssituatie Asserstraat – De Fledders te 

Vries. 
- 19 juni 2007 aan de gemeenteraad van Tynaarlo, betreft voortgang tariefsdifferentiatie binnen de ozb 
- 14 juni 2007 aan de gemeenteraad van Tynaarlo, betreft tussenevaluatie cultuurnota Van Ty naar Lo 
- 12 juni 2007 aan de gemeenteraad van Tynaarlo, betreft reactie Openbaar Onderwijs op 

conceptnotitie Integraal Accommodatiebeleid. 
- 19 juni 2007 aan de gemeenteraad van Tynaarlo, betreft aanvullende informatie over 

gemeentefondsuitkering  
- 12 juni 2007 aan de Adviesraad gehandicaptenbeleid Tynaarlo, over het belang van adviesraden in 

de Gemeente Tynaarlo 
- 18 juni 2007 aan de Adviesraad Gehandicaptenbeleid Tynaarlo, over goede toegankelijkheid van 

stembureaus 
- 19 juni 2007 aan de heer Westerhof in Eelde, reactie op zijn brief m.b.t. de dresscode van leden van 

het college van burgemeester en wethouders  
- 18 juni 2007 aan de heer L. J. Pepping in Vries m.b.t. de handtekeningenactie skatepark Vries 
- 4 juli 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. de Fietsroute Assen – Vries (reactie op 

eerdere brief)  
- 25 juni 2007 aan het SPiN te Roden m.b.t. peuterspeelzalen 
- 4 juli 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. vragen “kleintje Zuidlaardermarkt” 
- 5 juli 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, beantwoording vragen inzake gemeentelijke 

eigendommen met de geplande skatebaan 
- 11 juli 2007 aan de fractie van D66, beantwoording vragen mestbassin Zeegse 
- 13 juli 2007 aan de adviesraad gehandicaptenbeleid Tynaarlo te Bunne, m.b.t. onvoldoende 

toegankelijkheid van het gemeentehuis 
- 18 juli 2007 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, beantwoording vragen rijbewijzen chauffeurs 
- 30 juli 2007 aan de heer B Boer De Groeve, m.b.t. communicatie en werken aan een oplossing  
 
Informatie uit college over: 
- Afvalstoffenverordening Gemeente Tynaarlo (afwijzing verzoek spontane vernietiging  door Kroon)  
- Goedkeuringsbesluiten Gedeputeerde Staten van Drenthe m.b.t. het Bestemmingsplan Eelde-

Paterswolde kern en Vries kern (actualisering/digitalisering bestemmingsplannen) 
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- Jaarrekening 2006 van de GHOR en RBD en over de voortgang van de besluitvorming rond de 
Veiligheidsregio Drenthe (brief college burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2007 aan 
gemeenteraad)  

Besluit raad:  
 
27      Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 8 augustus 2007) 

Besluit raad:  
 
28     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007 – 2011 “samen werken, samen leven” 
- Handboek Gemeente en Governance Fraude, Deloitte Accountants bv. 
- Nieuwsbrief Haute Journaal, juni 2007. 
- Nieuwsbrief Ministerie van BZKR, InAxis juni 2007. 
- Nieuwsbrief Crisisbeheersing, juni 2007, Ministerie BZKR  
- Nieuwsbrief WMO Drenthre, juni 2007. 
- Nieuwsbrief Ondernemingsraad Gemeente Tynaarlo, juni en augustus 2007. 
- Nieuwsbrief Fractie Leefbaar Tynaarlo, juni 2007 en juli 2007. 
- Nieuwsbrief Informatiepunt Duurzaam Bouwen, juni 2007 en juli 2007.. 
- Nieuwsbrief Ministerie SZW, verzamelbrief juni 2007. 
- Nieuwsbrief Ernst & Young, De Lokale Overheid, juni 2007. 
- Nieuwsbrieven VNG, 2007nrs. 67, 69, 71, 72, 76, 79, 83, 90 en 92 
- Nieuwsbrief VNG juni 2007, Raadgever Vereenvoudiging regelgeving. 
- Nieuwsbrief VNG augustus 2007, aansluiting Landelijke Voorziening WKPB 
- Nieuwsbrief Ministerie BZKR, rechtspositiebesluit burgemeester, wethouders en raadsleden  
- Nieuwsbrief Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, nrs 1 en 4, juni 2007. 
- Nieuwsbrief STAMM Drenthe juli 2007. 
- Nieuwsbrief SenterNovem editie Bodem, juli 2007 
- Nieuwsbrief VRD drenthe juli 2007 
- Nieuwsbrief Infokrant Herinrichting Peize 
- Nieuwsbrief Kennisplatform Verkeer en Vervoer juli 2007. 
- Nieuwsbrief Invoering WMO VNG, nr 21 
- Nieuwsbrief Workprofiler, nr. 2 2007 
- Nieuwsbrief Regio Groningen – Assen, “de wind mee” 
- Nieuwsbrief 50+ Sport Drenthe  
- Nieuwsbrief Raadsledennieuws , nr 4, jaargang 2006 
- Tijschrift VNG magazine, nr. 15, 16 en 17 
- Tijdschrift Overheid Innovatief nr 3, 2007. 
- Tijdschrift Oog voor Welstand, nr 10, 2007. 
- Tijdschrift Overheidsmanagement, nr 6,. Juni 2007 nr 7/8 juli/aug 2007. 
- Tijdschrift Noorderbreedte, nr. 3, 2007. 
- Tijdschrift Stadswerk, nr 6, 2007. 
- Tijdschrift Businesspark magazine, platform voor duurzaam beheer bedrijventerreinen, juni 2007. 
- Tijdschrift Circuit, juni/juli 2007 
- Tijdschrift De Europese Gemeente nr. 4 2007. 
- Tijdschrift Digitaal bestuur nr. 7 juli 2007,. 
- Tijdschrift Provincies.nl, nr 6 2007. 
- Tijdschrift Architectuur Lokaal, zomer 2007. 
- Tijdschrift VROM.nl nr 6 2007. 
- Oostermoer/Noordenveld, nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 
- Vriezerpost nr. 24, 25, 26, 27, 28 en 29 
- Dorpsklanken, nr 24, 27, 28, 29en 30 
- Rapport  Inspectie Openbare Orde en Veiligheid “civiele militaire samenwerking”” 
- Rapport Inspectie Openbare Orde en Veiligheid “de burger kan ons nog meer vertellen” 
- Rapport Inspectie Werk en Inkomen, “uitvoering wet Werk en Bijstand 2005”. 
- Jaarplan 2008, Inspectie Werk en Inkomen  
- Jaarverslag Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 2006 



 

- Jaarverslag IVN 2006. 
- Jaarverslag Humanitas, afdeling Tynaarlo 2006. 
- Jaarverslag Milieufederatie Drenthe 2006. 
- Jaarverslag 2006, Drents Plateau, welstandscommissie   
- Jaarverslag 2006, Samen werken aan veiligheid (GHOR en RBD) 
- Jaarverslag 2006 en voortgang werkprogramma 2007, Raad voor het Landelijk Gebied   
- Jaarverslag  2006, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur 
- Jaarverslag 2006 Noorderpoortcollege 
- Brochure Kiek op Drenthe, Drents Plateau  
- Mededeling directiewisseling OV – bureau Groningen Drenthe 
- Uitnodiging jaarcongres Raadsleden, zaterdag 29 september 2007. 
- Uitnodiging (vooraankondiging) mini-symposium “zorg om zorg” , 1 oktober 2007. 
- Uitnodiging opening afronding nieuwbouw en herinrichtingtraject locatie Vries stichting De Brink 
- Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering VNG, 10 september a.s. 
- Uitnodiging excursie Recreatieschap Drenthe 12 september 2007. 
- Uitnodiging (vooraankondiging) eParticipatie-top Ministerie BZKR,  15 november 2007 
Besluit raad:  

 
29.    Gemeenschappelijke Regelingen 

- uitnodiging en programma Algemene Ledenvergadering Vereniging van Drentse Gemeenten op 25 
juni 2007. 

Besluit raad:  
 

30.    Sluiting 
 
Bijlage: 

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

 
 


