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Aan: 
de Gemeenteraad  
 
 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 11 november 2008, 
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. 
De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter van de raad 

 
F.A. van Zuilen 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 oktober 2008 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 / KORTE BESPREKING 
 
 
7. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 795.092.- Multifunctionele Accommodatie 

Paterswolde    
Gevraagd besluit: Het gevraagde krediet beschikbaar stellen. 
Besluit raad:  

 
8. Vaststelling Procedureverordening Planschadevergoeding 2008 Wro) 

Gevraagd besluit: vast te stellen de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade gemeente Tynaarlo. 
Besluit raad:  

 
9. Wijziging tarieventabel leges 2008 a..v. inwerkingtreding nieuwe Wro 

Gevraagd besluit: de wijziging in de legesverordening 2008 vaststellen. 
Besluit raad:  

 
BESPREKEN 
 
10. Delegatie van bevoegdheden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening  

Gevraagd besluit:  
1. De bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet 

ruimtelijke ordening te delegeren aan burgemeester en wethouders voorzover het  ruimtelijke 
ontwikkelingen betreft die in overeenstemming zijn met het in een structuurplan of structuurvisie 
vastgesteld beleid, doch strijdig met de huidige bestemming. 

2. Te bepalen dat het besluit met terugwerkende kracht in werking is getreden op 1 juli 2008. 
Besluit raad:  

 
11. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de stand van 
de posten  ‘‘Onvoorzien 2008’. 
Besluit raad:  

  
12. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 7, 14 en 20 oktober 2008. 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-  23 september 2008, aan de leden van de raad, betreft jaarverslag luchthaven Eelde 2007 en 

Europese regelgeving; 
-  23 september 2008, aan VOLE, betreft jaarverslag luchthaven Eelde 2007 en Europese 

regelgeving; 
-  14 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Politie; 
-  14 oktober 2008, aan de leden van de raad, betreft kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie; 
-  16 oktober 2008, aan de OFGT, betreft afsluiting Groningerweg Eelde- Paterswolde; 
-  20 oktober 2008, aan dorpsbelangen, buurt- en wijkverenigingen gem. Tynaarlo, uitnodiging 

speelruimte gemeente Tynaarlo; 
-  21 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vraag over gevolgen kredietcrisis voor 

gemeente Tynaarlo.  
 
Informatie college over: 
-  
Besluit raad:  

 
13. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 oktober 2008) 



 

Besluit raad:  
 
 
 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Diversen: 
-  Senter Novem, subsidieregeling aanpak zwerfafval. 
Jaarverslagen: 
-  Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa: jaarverslag 2006, 2007, 

uitvoeringsprogramma 2007-2013, bestuurlijke samenvatting monitoring Drentsche Aa 2007 
Kranten: 
-  Oostermoer-Noordenveld, nrs. 42, 43.  
-  De Vriezer Post, nrs. 42, 43. 
-  Dorpsklanken, nrs. 41, 42. 
Nieuwsbrieven: 
-  VNG ledenbrieven, nrs. 08/170/171/172/174/175/176/178/179; 
-  Raadskrant gemeenteraad Emmen, oktober 2008; 
-  Gemeenteoplossingen, oktober 2008;  
-  Regio Centraal Groningen (RCG), arbeidsmarktbeleid voor het RCG/Noord-Drenthe gebied; 
-  Sint Martinuscomité, 7e Sint Martinusloop Eelde-Paterswolde, op 15 november a.s. 
-  Nieuwsflits, veiligheidsregio Drenthe, nr. 16/ oktober 2008. 
Tijdschriften: 
-  Noorderbreedte, nr. 4, 4a, 2008; 
-  Fietsverkeer, nr. 20, oktober 2008; 
-  Ruimte, nr. 44, oktober 2008; 
-  Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vier Vrijheid, oktober 2008; 
-  Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, nummer 3, oktober 2008; 
-  Senter Novem, editie Bodem+, oktober 2008; 
-  Overheidsmanagement, nr. 10 oktober 2008; 
-  Special Inkoop & aanbesteden, nummer 3, oktober 2008; 
-  Inspiring Space “Onbeperkt houdbaar”, nummer 2, oktober 2008; 
-  Oog voor welstand, nr. 15/2008; 
-  VNG Magazine, nr. 24/ 2008. 
Uitnodigingen: 
-  GGD Drenthe, informatieve bijeenkomst van en over de GGD Drenthe, op 27 oktober 2008. 

 Besluit raad:  
 

15. Gemeenschappelijke Regelingen 
- Vergaderstukken Regionaal College Politie Drenthe, d.d. 29 oktober 2008. 
- Vergaderstukken VDG 13 november 2008 

 Besluit raad:  
 

16. Sluiting 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad    

 
(T*)= tijdslimiet  


