
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 9 oktober zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft een krediet van € 23.000 beschikbaar gesteld als financiële tegemoetkoming in de 

uitvoeringskosten van een Duurzame Energiescan (energieonderzoek) ten behoeve van 
ondernemers uit de gemeente. Essent heeft in haar Energiebespaarplan aangegeven 
energiebesparing te willen stimuleren bij particulieren, bedrijven en overheid. Daarvoor heeft zij 
voor de gemeente Tynaarlo een bedrag van € 27.000 beschikbaar gesteld. Aangevuld met de 
bijdrage van € 23.000 vanuit de gemeente Tynaarlo en een bijdrage van de Rabobank is in totaal 
€  60.000 beschikbaar. Voor dit bedrag kunnen in totaal 100 ondernemers een zogeheten DE – 
scan (duurzame energie scan) uit laten voeren. Zo’n scan biedt inzicht in het energieverbruik van 
een bedrijf en geeft advies over mogelijk te nemen maatregelen om het energieverbruik en de 
CO2 uitstoot te verminderen. 

• De raad heeft ermee ingestemd dat de Welstandsnota geëvalueerd kan worden. De inspraak 
wordt daarmee opgestart. 

• De raad heeft een startnotitie met uitgangspunten voor modernisering van de WSW (wet sociale 
werkvoorziening) vastgesteld en een krediet van € 7.835.- beschikbaar gesteld. Met deze 
startnotitie wordt beoogd om de sociale werkvoorziening nog sterker dan nu voor te behouden aan 
mensen die door een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap aangewezen zijn op werk 
onder aangepaste omstandigheden. Met het vaststellen krijgt de gemeente meer de regie op de 
uitvoering van de sociale werkvoorziening. 

• De raad heeft kennis genomen van de beleidsbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 van het 
werkvoorzieningschap Alescon en heeft besloten om een bedrag van € 45.500.- beschikbaar te 
stellen als extra gemeentelijke bijdrage voor 2007 en 2008. Deze bijdrage is beschikbaar gesteld 
omdat de bij Alescon aangesloten gemeenten op grond van de gemeenschappelijke regeling 
verplicht zijn eventuele tekorten bij Alescon aan te vullen. 

• De raad heeft kennisgenomen van het definitief ontwerp van de te bouwen Multifunctionele 
Accommodatie in het plan Ter Borch en daarvoor een kediet van € 9.513.720.- beschikbaar 
gesteld. Het is de bedoeling dat deze MFA in het schooljaar 2009-2010 in gebruik genomen wordt.  
Deze MFA is in totaal 4.400 m2 groot en telt klaslokalen voor openbaar en bijzonder onderwijs, 
een speellokaal, een sportzaal, een buitenschoolse opvang, een kindertdagverblijf en diverse 
multifunctionele ruimtes. 

  
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.  


