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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 9 oktober 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 25 september 2007 (wordt nagezonden) 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.       Stimulering toepassing duurzame energie en energiebesparing ondernemers in de gemeente Tynaarlo. 

Gevraagd besluit: Een bedrag van € 23.000,00 beschikbaar te stellen als financiële tegemoetkoming in 
de uitvoeringskosten van een Duurzame Energiescan (energieonderzoek) ten behoeve van ondernemers 
uit de gemeente Tynaarlo. 
Besluit raad:  

 
8.       Conceptnota “evaluatie welstandsnota” vrijgeven voor inspraak (wordt nagezonden) 

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN  
 
9.       Beschikbaar stellen krediet en instemmen met de uitgangspunten m.b.t. de startnotitie modernisering Wet 

Sociale Werkvoorziening 
Gevraagd besluit: Instemmen met uitgangspunten startnotitie modernisering Wet Sociale 
Werkvoorziening en een krediet van € 7.835,00 beschikbaar stellen voor het dekken van het aandeel 
voor Tynaarlo in de projectkosten.   
Besluit raad:  

 
10.     Beleidsbegroting 2008 en jaarrekening 2006 Alescon “T”  (wordt nagezonden) 

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
11.     Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. realisering MFA Ter Borch en kennisnemen van het ontwerp 

Gevraagd besluit:  
a. het beschikbaar stellen van het benodigde krediet van €9.513.720,- voor de realisatie van de MFA 

Ter Borch; 
b. kennis nemen van het definitief ontwerp (DO) van deze accommodatie. 
Besluit raad:  

 
12.     Begrotingswijzigingen 

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

 
13. Informatie uit het college / namens het college 

-      Besluitenlijsten van 18, 25 september 2007. 
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 13 september 2007, aan de MR van de obs de Schuthoek in Zuidlaren, betreft beleid t.a.v. 
legionella.  

- 13 september 2007, aan de gemeenteraad, betreft huurmogelijkheden gymzaal 
Dennenoord(reactie op punt actielijst raad) 

- 24 september 2007, aan de heer B. Zwerver te Donderen, betreft verzoek om bedrijfswoning 
- 25 september 2007, aan de gemeenteraad, betreft voortgang tariefsdifferentiatie binnen de OZB 
Informatie uit college over: 
- Notitie “de school als middelpunt in de wijk!?!”. 
- Lokale lasten oor ondernemers; rapportage Kamer van Koophandel Drenthe 
- Deelname aan “Nacht van de Nacht”  
Besluit raad:  

Opmerking [R.1]: Pagina: 1 
Wilt u deze tekst wijzigen? Zet 
de cursor ergens in deze tekst 
en druk op: Ctrl+Shift+F9. 
De veldcodes zijn dan weg en u 
kunt rustig wijzigen zonder dat 
de oorspronkelijke tekst bij het  
afdrukken verschijnt. Dit bij het 
besluit op de volgende bladzij 
herhalen. 



 

 
14. Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 25 september 2007) 

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Nieuwsbrief Toets, (de lokale rekenkamer, nr 3, 2007, . 
- Nieuwsbrief Sociale Alliantie/Landelijke cliëntenraad, 6 beleidskaders voor gemeenten. 
- Nieuwsbrief Gemeenteraad.nl 
- Nieuwsbrief fractie Leefbaar Tynaarlo, nr. 27, 2007.  
- Tijdschrift Handhavingskrant september 2007. 
- Tijdschrift Overheidsmanagement, nr 9 2007. 
- Tijdschrift VNG magazine, nr 20. 
- Tijdschrift Provincies.nl, september 2007. 
- Tijdschrift Proces & document, nr 3, 2007. 
- Tijdschrift De Europese Gemeente oktober 2007. 
- Tijdschrift Stadswerk nr. 9, 2007. 
- Oostermoer/Noordenveld, nr 37. 
- Vriezerpost nr 37, 38 
- Dorpsklanken, 36, 37 
- Rapport Inspectie Werk en Inkomen, “buiten spelen”  
- Presentatie PvdA Gemeente Tynaarlo, “onze visie op Vries-Oost”, d.d. 10 – 09 - 2007  
- Ledenbrief VNG, nrs. 07/105, 07/107, 07/108, 07/109 en bijzondere ledenbrief VNG (reactie op 

rijksbegroting  
- Mededeling BOKD, beëindiging dienstverband (VUT-regeling) de heer J.N.H. Elerie   
- Uitnodiging burgemeester en wethouders bijeenkomst brede schoolontwikkeling  op 3 oktober a.s. 
- Uitnodiging GGD Drenthe, maandag 29 oktober 2007, ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg en 

stand van zaken GGD Drenthe. (gemeentehuis Midden Drenthe te Beilen) 
Besluit raad:  

 
16. Gemeenschappelijke regelingen 

-  jaarsverslag 2006 Groningen Airport Eelde 
Besluit raad:  

 
17. Sluiting. 

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


