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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 19 augustus 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 raadsversgadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad 

 
 
 
 

A. Kalk 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2008 & 30 juni 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 krediet voor de uitvoering van de BOS-impuls (stimuleringsregeling Buurt Onderwijs 

en Sport) 
Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 342.516,- voor de uitvoering van de BOS-
impuls. 
Besluit raad:  

 
8. Evaluatie WMO-verordening 

Gevraagd besluit:  
1. Vaststellen evaluatie Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2006; 
2. Vaststellen Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009; 
3. Vaststellen toelichting Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Tynaarlo 2009. 
Besluit raad:  

 
9. Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2008 (namens auditcomite) 

Gevraagd besluit: Controleprotocol jaarrekening 2008 vaststellen 
Besluit raad:  
 

10. Vrijstelling bestemmingsplan Groningerstraat nabij nr. 26 Zuidlaren (T*) 
Gevraagd besluit:  
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) voor het gebied 

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, t.w. het 
perceel Groningerstraat nabij nr. 26, sectie K perceelnummer 1239 te Zuidlaren;  

2. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 29 augustus 2008. 
Besluit raad:  
 

BESPREKEN 
 
11. Vaststellen bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met de inspraak- en overlegnotitie voorontwerp-bestemmingsplan 

Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo. 
2. Het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo ter inzage te 

leggen ten behoeve van de vaststelling. 
Besluit raad:  
 

12. Startnotitie, planning en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Nieuwe Stukken te Vries 
Gevraagd besluit: Vaststellen van de startnotitie Nieuwe Stukken Vries en voor de ontwikkelingen van 
‘Nieuwe Stukken Vries’ een planvoorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.900.000,- en een 
verwervingskrediet van € 3.000.000,-. 
Besluit raad:  
 

13. Vaststellen integraal accomodatiebeleidsplan kern Vries 
Gevraagd besluit: Het Integraal Accommodatiebeleidsplan voor de kern Vries vaststellen 
Besluit raad:  
 

14. Ontwerpbegroting 2008 GR ICO il en jaarrekening GR ICO il (T*) 
Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2006 van de GR ICO il. 
2. Uw zienswijze geven over de begroting 2008 ICO GR il. 
3. Niet voldoen aan de vraag de bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting over te dragen 

aan het AB van de GR ICO il. 
Besluit raad:  



 

 
15. Begroting GR Meerschap Paterswolde 2009 en de jaarrekening 2007 (T*) 

Gevraagd besluit: Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad:  

 
16. Begroting GR Recreatieschap Drenthe 2009 en de jaarrekening 2007 (T*) 

Gevraagd besluit: Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
van het Recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad:  
 

17. Vaststellen verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel fractie 
Leefbaar Tynaarlo)  
Gevraagd besluit: Vast te stellen de Verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 
Besluit raad:  

 
18. Begrotingswijzigingen  

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

  
19. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 17 juni 2008, 24 juni 2008, 29 juli 2008 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-   6 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft klanttevredenheid clienten WMO; 
-  10 juni 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vragen activiteiten Vriezerbrug; 
-  10 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft sluiting noodopvang; 
-  11 juni 2008, aan Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, betreft gebruik pand Machlaan 35; 
-  11 juni 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft onderzoek VROM-inspectie; 
-  11 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft planning Nieuwe Stukken Vries; 
-  17 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft financiele bijdrage Jeugdsportfonds 

Drenthe; 
-  18 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft vrijgeven van de kadernota WMO voor 

inspraak delegeren aan college van b&w; 
-  19 juni 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft GFT verwerking; 
-  24 juni 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft veiligheidsplan; 
-  26 juni 2008, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft inzage in dossier scheepswerf Yde-de Punt; 
-  26 juni 2008, aan St. Vrienden Tynaarlo-Kalmunai, betreft informatie stichting; 
-  2 juli 2008, aan St. Inbrengwinkel Pandora, betreft conceptplan integraal accomodatiebeleid Vries; 
-  4 juli 2008, aan Raad van State, betreft bestemmingsplan Noodbergingsgebieden; 
-  7 juli 2008, aan div. geadresseerden, betreft uitnodiging bespreken IAB-plan Vries; 
-  8 juli 2008, aan Astma Fonds, betreft binnenmilieu scholen; 
-  29 juli 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft declaraties oud-burgemeester; 
-  29 juli 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft declaraties oud-burgemeester; 
-  29 juli 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft bedrijfsruimte startende ondernemers; 
-  29 juli 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verzoek handhaving gebruik Vriezerhoek; 
-  29 juli 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft activiteiten Vriezerbrug te Tynaarlo. 
 
Informatie college over: 
- Milieujaarverslag 2007; 
- Gemeentelijk verslag toezicht Kinderopvang 2007 Tynaarlo; 
- Aankoop kunstwerk Arie Zuidersma; 
- Onderzoek naar haalbaarheid van een herstructurering van het centrum Vries; 
- Aanbevelingen welstandscommissie. 
Besluit raad:  



 

 
20. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 31 juli 2008) 
Besluit raad:  

 
21. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Brochure: 
-  Drents architectuur centrum, een overzicht van de twaalf gemeentehuizen van Drenthe. 
Diversen: 
-  Politie Drenthe, agenda en stukken vergadering 18 juni 2008; 
-  Meerschap Paterswolde, agenda en stukken vergadering 23 juni 2008. 
Jaarverslagen: 
-  Staatsbosbeheer, jaarverslag 2007; 
-  Inspectie openbare orde en veiligheid, jaarverslag 2007; 
-  Zienn, opvang & ondersteuning, jaarverslag 2007; 
-  Woonborg, jaarverslag 2007; 
-  IVN, keuze uit onderwerpen jaarverslag 2007, volledige jaarverslag op www.ivn.nl; 
-  Drents Plateau, jaarverslag 2007 
-  Raad landelijk gebied, jaarverslag 2007; 
-  SVN, kerncijfers 2007 
Kranten: 
-  Oostermoer-Noordenveld, nrs. 24, 25, 26,27, 28, 29, 30; 
-  De Vriezer Post, nrs. 24, 25, 26, 27, 28; 
-  Dorpsklanken, nrs. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
Nieuwsbrieven: 
-  Ministerie van SZW, verzamelbrief juni- juli 2008; 
-  Inspectie openbare orde en veiligheid, Inspectiebericht nr. 2/ mei 2008;  
-  Senter Novem, campagne zwerfaval zomer 2008;  
-  Provincie Drenthe, Vervoersberaad Drenthe, nr. 1/ juni 2008;  
-  Gemeenteoplossingen, editie raadsinformatie juni 2008;  
-  OR gemeente Tynaarlo, juni 2008;  
-  Veiligheidsregio Drenthe, terugblik op 9 mei 2008; 
-  ISD Radar, nr. 3/ juli 2008; 
-  Infokrant Herinrichting Peize, nr. 9/ juni 2008; 
-  De Taolkrant, een oetgaove van het Huus van de Taol, juni 2008; 
-  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, nr. 2/ 2008; 
-  De Handhavingskrant, uitgave van ministerie van justitie, juni 2008; 
-  Regio Groningen-Assen, nr. 9/juni 2008 en nr. 10/ juli 2008; 
-  SportDrenthe, 55+ bulletin juni 2008; 
-  InAxis, uitgave van ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nr. 29/ juni 2008; 
-  Gemeente Tynaarlo, nieuwsbrief LOP (landschapsontwikkelingsplan); 
-  Gemeente Tynaarlo, nieuwsbrief MFA-Yde De Punt in uitvoering 
-  Gemeente Tynaarlo, nieuwsbrief verslag informatieavond 31 januari 2008, Plan Groote Veen; 
-  Nederlands centrum voor overheidsdiensten, workshop gemeentelijke herindeling voor raadsleden; 
-  Woonborg, Ingredienten voor de lokale volkshuisvesting, kort verslag bijeenkomst 22 mei 2008; 
-  Regio Groningen-Assen/ Regiotram, zaken die komen najaar aan de orde komen; 
-  Koninklijke nederlandse federatie van muziekverenigingen, informatie over subsidieaanbeveling 

2009; 
-  VNG: ledenbrieven 08/ 105/107/108/ 123/124/125/126/127/129/132/133/134/135/136; 
-  Leefbaar Tynaarlo, nieuwsbrief nr. 36. 
Rapporten/ boekwerken: 
-  IWI, rapport “Het eerste jaar”, studie “Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid”; 
-  IWI (Inspectie Werk en Inkomen), jaarplan 2009; 
-  VNG, leidraad “Een ramp in het buitenland, en dan?”; 
-  Raad landelijk gebied, “Groen opgroeien” Advies over meer samenhang in groen jeugdbeleid; 
-  VNG, BMC adviesmanagement, praktijklessen voor decentralisatie van taken naar gemeenten; 



 

-  VNG, Van Werklast naar werklust: aanbevelingen om het werk van lokale politici (nog) leuker te 
maken; 

-  VNG, Tools voor gemeenten: zelfdiagnose en samenwerken partners; 
-  Taakgroep Gemeenten, voorstellen voor decentralisatie en bestuurskracht; 
-  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Invoering WMO, sociaal overwogen aanbesteden; 
-  IOOV, Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht, leren van progressie in toezicht; 
-  Drents Plateau, De Oude Kaart van Nederland: leegstanden en herbestemming cultureel erfgoed; 
Tijdschriften: 
-  Stadswerk, nr. 4/ 2008; 
-  Overheidsmanagement, nr. 6/7&8 2008; 
-  Oog voor Welstand, nr. 14 2008  
-  NAW, kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling, juni 2008; 
-  Digitaal bestuur, nr. 2/ 2008; 
-  Architectuur Lokaal, nr. 3 zomer 2008; 
-  Provincies, nr. 6/ 2008; 
-  Circuit, nr. 10, juni/juli 2008; 
-  Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing, nr. 6/ juni 2008; 
-  Provincie Drenthe, themanummer Noorderbreedte “het platteland aan zet”;  
-  Noorderbreedte, nr. 3; 
-  re.Public, nrs. 3, 4, 5, 6/7; 
-  Hanze Magazine, nr. 6, juni/juli 2008; 
-  Overheid, nr. 1, juli 2008; 
-  Business Park Magazine, nr. 2 juli 2008; 
-  Senter Novem, editie Bodem+, juli 2008; 
-  Drents Plateau, Museummagazine 2008-2009; 
-  VNG Magazine, nrs. 15,16,17. 
Uitnodigingen:  
-  Provinciale Staten Drenthe, statenwerkgroep Integraal Omgevingsbeleid, data volgt; 
-  SVn, 6 oktober 2008 deelnemersbijeenkomst Stimuleringsfonds Volkhshuisvesting; 
-  Stadswerk, 25 september 2008 Dag van de Wabo 2008; 
-  Drents Plateau, 21 augustus 2008 “Hou houden we de wind in de wieken?”,  
-  Aedes Kennisnetwerk Drenthe-Groningen, 26 september 2008, themabijeenkomst WMO; 
-  St. Bloemencorso Eelde, uitnodiging corso (6 sept) en verkiezing Bloemenkoningin (30aug); 
-  Milieu federatie, uitnodiging excursie 9 september a.s. project “Leren voor duurzame ontwikkeling”. 

Besluit raad:  
 

22. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  GGD Drenthe, jaarrekening 2007 
-  Aandeelhoudersvergadering GAE juni 2008  

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


