
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 20 mei zijn de volgende besluiten door de raad genomen: 
 
• De raad heeft een positief advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media waarmee de 

zendtijd van Radio LOEP weer voor een periode van 5 jaar is gegarandeerd.     
• De raad heeft een discussie gevoerd over een notitie die het college van burgemeester & 

wethouders begin dit jaar aan de raad heeft gezonden over de toewijzingscriteria op het 
bedrijventerrein Vriezerbrug. Het college is van plan om bij de eerstvolgende herziening van het 
bestemmingsplan de raad voor te stellen om bij de voorwaarde voor uitgifte van kavels dat het 
moet gaan om “bedrijven ter plaatse of in het gebied van de gemeente Tynaarlo die moeten 
worden verplaatst of ontstaan uit plaatselijke initiatieven” te schrappen. In de ogen van de 
gemeenteraad heeft dat weinig zin nu nog maar zo’n 4 ha bedrijventerrein beschikbaar is.   

• De raad heeft een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor een aantal percelen met een 
winkelbestemming aan de Hoofdweg in Eelde.  

• De raad heeft een discussie gevoerd over de wijze waarop in de toekomst de tarivering van grof 
afval op de milieustraat zal plaatsvinden. Daarbij is in meerderheid besloten dat de regeling van 
het 2x per jaar gratis storten van tuinafval (de zogeheten takkendagen) per 1 januari 2009 wordt 
ingetrokken.   

• De raad heeft ingestemd met de gekozen lijn om de gemeente Haren te kiezen als strategische 
samenwerkingspartner in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisaties. De bestuurlijke 
autonomie van de gemeente Tynaarlo blijft daarbij voorop staan. 

• Tot slot heeft de gemeenteraad het informatiebeleidsplan voor de gemeenten Tynaarlo en Haren 
en het realisatieplan gemeente Tynaarlo vastgesteld. Een pas op de plaats is gemaakt voor wat 
betreft het beschikbaar stellen van het krediet. Die discussie komt eerst bij de behandeling van de 
lijst van investeringen van de voorjaarsnota 2008 aan de orde.  

 
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.  


