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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 14 oktober 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 23 september 2008 en vaststellen actielijst 

23 september 2008 
 

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. Beeldkwaliteitsplan Rietwijk (Ter Borch) 
         Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitplan Rietwijk vaststellen. 

Besluit raad:  
 
8. Evaluatie en vaststellen van de welstandsnota 

Gevraagd besluit: de welstandsnota vaststellen. 
Besluit raad:  

 
9. Notitie burgerlid welstand 
          Gevraagd besluit: Geen burgerlid benoemen in de welstandscommissie voor de gemeente  
          Tynaarlo 

Besluit raad:  
 
10. Herziene exploitatieopzet uitbreiding Donderen 

Gevraagd besluit: De exploitatieopzet 2008 ‘Uitbreiding Donderen’ vaststellen en een aanvullend krediet 
van € 270.519,00 beschikbaar stellen. 
Besluit raad:  

 
11. Voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Zuidlaarderweg 9 te Tynaarlo 
         Gevraagd besluit:  

1.  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel aan de Zuidlaarderweg te 
Tynaarlo, kadastraal bekend gemeente Vries sectie V nr. 1601, gelegen tussen het natuurbad en 
Zuidlaarderweg 11. 

2.  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 22 oktober 2008. 
Besluit raad:  

 
12. Vaststellen verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente Tynaarlo 2008 

Gevraagd besluit: De verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente Tynaarlo 
vaststellen. 
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN 
 
13. Concept - opdracht voor een vervolgonderzoek VROM – rapport De Punt  

Gevraagd besluit: Op basis van de ontvangen brief van het college van burgemeester en wethouders 
komen tot een opdrachtformulering voor een vervolgonderzoek 
Besluit Raad: 
 

14. Bomenstructuurplan 
Gevraagd besluit: Vaststellen van het Bomenstructuurplan als onderdeel van het modulair op te stellen 
Bomenplan. 
Besluit raad:  

 
15. Initiatiefvoorstel “vaststelling verordening VROM starterslening gemeente Tynaarlo” (op verzoek fractie 

Leefbaar Tynaarlo) 
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad:  

 
16. Initiatiefvoorstel “besluit beschikbaarstelling bedrag VROM-starterslening” (op verzoek fractie Leefbaar 

Tynaarlo) 
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Besluit raad: 
 



 

17. Nota kapitaalgoederen 
Gevraagd besluit: De notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen ( 
investeringen) vaststellen. 
Besluit raad:  

 
18. Begrotingswijzigingen 

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

  
19. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 16 september 2008, 23 september 2008, 30 september 2008. 
 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 8 september 2008, aan de heer en mevrouw Van de Vliert, betreft betonranden Hoofdweg, Paterswolde; 
- 8 september 2008, aan ANGO, betreft reconstructie Hoofdweg te Paterswolde; 
- 9 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft fietspad verl. Stationsweg te Zuidlaren; 
- 10 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft onderhoudstoestand Zandrivier te Zeegse; 
- 10 september 2008, aan dhr. Van Zoelen, betreft mondeling afdoen van zijn brief over gazononderhoud; 
- 22 september 2008, aan H. Boerema, betreft uitspraak Gerechtshof (doorverwijzing naar gem. Marum); 
- 22 september 2008, aan de leden van de raad, betreft kunst10daagse; 
- 23 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft herkomst post onvoorzien; 
- 24 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft veiligheidsregio; 
- 25 september 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft afschrijvingsmethodiek. 
 
Informatie college over: 

- nieuwsbrief plan Groote Veen, september 2008; 
- uitnodiging discussieavond “Kansrijk leven” op donderdag 2 oktober 2008 

Besluit raad:  
 
20. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 30 september 2008) 
Besluit raad:  

 
21. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Brochure: 
- Commissie Effectief Vooraf, informatie over vooraf testen preventieplan; 
- De handhavingskrant, september 2008; 
- Toets, journaal van Jacques Necker/ De Lokale Rekenkamer, nr. 1/2008; 
- Inspectie Werk en Inkomen (IWI), handhaving: preventie boven repressie. 
Kranten: 
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 37, 38, 39; 
- De Vriezer Post, nrs. 37, 38, 39; 
- Dorpsklanken, nrs. 36, 37, 38.  
Nieuwsbrieven: 
- VNG ledenbrief, nr. 08/153, 08/155, 08/156/157/159/160/161/163; 
- VNG ledenbrief: reactie op de rijksbegroting 2009; 
- Nieuwsbrief actieprogramma Lokaal Bestuur Noord-Nederland; 
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 38/ 2008; 
- OR gemeente Tynaarlo, september 2008. 
Tijdschriften: 
- Toekomstgericht bouwen, informatiepunt Duurzaam Bouwen; 
- VNG Magazine, nr. 20/2008; 
- Stadswerk, nr. 7/ 2008; 
- Nederlandse Zaken, magazine van de bestuursacademie Nederland; 
- De Europese Gemeente, nr. 5/ 2008; 



 

- Noord NL, nr. 3/ september 2008; 
- NAW, kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling, nr. 29/2008; 
- Circuit, nr. 10/ september 2008; 
- VNG Magazine, nr. 21/22 2008; 
- Digitaal Bestuur, nr. 3/ 2008; 
- Hanze Magazine, nr. 7/ september 2008; 
- Denkwerk, oktober 2008; 
- Architectuur Lokaal, herfst 2008, nr. 64; 
- rePublic, nr. 18, september 2008. 
Uitnodigingen: 
- Toekomstgericht bouwen, 2e noordelijke DuBo Ontmoetingsdag op 7 november 2008; 
- Zorgbelang, uitnodiging presentatie rapport “Klagen is lastig” op 8 oktober 2008; 
- Het Drentse Landschap, bijeenkomst “Toekomst voor de keuterij” op 17 oktober 2008; 
- SGBO, uitnodiging regiobijeenkomst Wet ruimtelijke ordening, o.a. 19 november te Zwolle; 
- VROM, studiedag integratiebijeenkomst, maandag 29 september te Assen; 
- Lokaal Bestuur (VNG), bijeenkomst “Regie werkt”, op 12 november te Emmen; 
- Kunstenaarsvereniging van Tynaarlo, kunst10daagse; 
- Vooraankondiging EU aanbestedingsdag op donderdag 4 december 2008 te Amersfoort. 

           Besluit raad:  
 

22. Gemeenschappelijke Regelingen 
Meerschap Paterswolde, agenda en bijlagen vergadering 6 oktober 2008 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


