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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 20 mei 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad 

 
 
 
 
 
 

A. Kalk 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 22 april 2008 (bijgevoegd) 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. Zendtijdtoewijzing Radio LOEP (“T”) 

Gevraagd besluit: positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de 
zendtijdtoewijzing Radio Loep. 

          Besluit Raad: 
 

8.       Vaststellen deelverordening evenementensubsidie 
 Gevraagd besluit: deelverordening evenementensubsidie vast te stellen. 
          Besluit Raad: 
 
9.       Toewijzigingscriteria Vriezerbrug (op verzoek van de PvdA fractie op de agenda geplaatst) 
          Gevraagd besluit: kort de gevraagde discussie voeren. 
          Besluit Raad: 
 
 
BESPREKEN 
 
 
10.     Tarifering Grof afval op de milieustraat 

Gevraagd besluit:  
1. de regeling van twee maal per jaar gratis storten van tuinafval intrekken, 
2. invoeren van een heffingvrije hoeveelheid tot maximaal 100 kg voor het brengen van alle betaalde   
    afvalstromen op de milieustraat, 
3. deze wijzigingen laten ingaan per 1 januari 2009. 
Besluit raad:  

 
11.     Samenwerking gemeente Haren – gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  instemmen met de gekozen lijn om voor de gemeente Haren te kiezen als 
strategische samenwerkingspartner. 

          Besluit raad: 
 
12.     Vaststellen informatiebeleidsplan gemeente Haren – gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: akkoord gaan met het informatiebeleidsplan Haren en Tynaarlo en het realisatieplan 
gemeente Tynaarlo. 

          Besluit raad: 
  
13.     Informatie uit het audit-comite 

Brief de heer L. W. verhoef/ fractie Leefbaar Tynaarlo/ Deloitte (inzake jaarrekening 2006 gemeente 
Tynaarlo). 

 
14.     Informatie uit het college / namens het college  

    Besluitenlijsten van 15 april, 22 april 2008 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 8 april 2008, aan GroenLinks, betreft afdekken koelmeubelen bij supermarkten 
- 8 april 2008, aan leden van de raad, betreft wet Inburgering 
- 8 april 2008, aan D66, betreft bericht van ontvangst vragen Nacap II gebouw 
- 9 april 2008, aan P.J. Brandes Dijkstra, betreft begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo 
- 11 april 2008, aan leden van de raad, betreft Evaluatie gemeentebladzijde 
- 21 april 2008, aan de leden van de raad, betreft Project “Ik sta pal” 
Informatie college over: 
- Beleidsplan 2008 Intergemeentelijke Sociale Dienst 
- Onderhandelaarsakkoord Sociale Werkvoorziening 2007-2010 



 

- Plan van aanpak ontwikkelen Speelruimteplan Tynaarlo 
- Discussienota toekomst zwembaden Tynaarlo 
- Landgoedinitiatieven  
Besluit raad:  

 
15.        Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 april 2008) 
Besluit raad:  
 

 
16.         Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Krant Oostermoer-Noordenveld, nr. 14,15,16 /2008 
- Krant De Vriezer Post, nr. 15,16,17/ 2008 
- Krant Dorpsklanken, nr. 15 / 2008 
-  Nieuwsbrief VNG, nr. 08/064, 08/065, 08/068, 08/57, 08/59 
- Nieuwsbrief VNG, betreft vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl 
- Nieuwsbrief VNG, betreft screening van ambtenaren 
- Nieuwsbrief VNG, betreft bestuursmededelingen 
- Nieuwsbrief VNG, betreft advies aan gemeenten n.a.v. het subsidieverzoek VBV 
- Nieuwsbrief VNG, betreft raadgever Wachtlijstenproblematiek buitenschoolse opvang 
- Nieuwsbrief Alescon Markant 
- Nieuwsbrief SVN (stimuleringsfonds Volkshuisvesting), nr. 1/2008 
- Nieuwsbrief Gemeenteoplossingen, editie raadsinformatie, april 2008 
- Nieuwsbrief Ministerie van Justitie, de Handhavingskrant, april 2008 
- Flyer Slim verbruik = schoon verdiend, actie minima 
- Tijdschrift VNG, De Europese Gemeente, nr. 2/2008 
- Tijdschrift Digitaal Bestuur (incl. db-cahier), nr. 1/ april 2008  
- Tijdschrift VNG Magazine, nr. 10/2008 
- Tijdschrift Natinionale Veiligheid en Crisisbeheersing, nr. 4/2008 
- Tijdschrift Circuit, april 2008 
- Tijdschrift Noorderbreedte, nr. 2/2008 
- Tijdschrift Overheidsmanagement, nr. 4/ april 2008 
- Uitnodiging Initiatiefgroep GGZ-WMO, training WMO-loketmed. en WMO-raadsleden  
- Uitnodiging, agenda en stukken ingelaste vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde 
- Uitnodiging Informatiepunt Duurzaam Bouwen, lezing 29 mei 2008 
- Uitnodiging Forum (Instituut voor multiculturele ontwikkeling), netwerkbijeenkomst d.d. 16 mei 2008  
- Brief, aan de leden van de gemeenteraad, betreft aanvulling stukken agendapunt 8, raad 22/04/08 
- Inrichtingsplan Herinrichting Peize, Bestuurscommissie Inrichting voor de herinrichting “Peize” 
- Burgerjaarverslag 2007, gemeente Tynaarlo 

 Besluit raad:  
 

17. Gemeenschappelijke Regelingen 
geen onderwerpen 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


