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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 22 januari 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 plv. voorzitter van de raad van Tynaarlo,

A. Kalk
____________________________________________________________________________

AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 8 januari 2008 (wordt nagezonden) 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

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

[0592] 26 66 62

[0592] 26 66 00

Bng 28.50.79.050
info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)

AKKOORD / KORTE BESPREKING

7.

Investeringsprogramma riolering 2008
Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 1.530.180,-- (excl. BTW) voor het uitvoeren van
het rioleringsprogramma 2008.
Besluit raad:

8.

Kredietaanvraag uitvoering fase II project Verkeer Kern Zuidlaren
Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 956.000,-- voor de uitvoering van fase II, de
herinrichting van de Verlengde Stationsweg en de Schipborgerweg (ged.) te Zuidlaren
Besluit raad:

9.

Kredietaanvraag opzetten en inrichten Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de 1e tranche van de
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Gevraagd besluit:
1.
De invoering van de basisregistratie adressen en gebouwen en de 1e tranche van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen in de gemeente Tynaarlo voor kennisgeving
aannemen;
2.
Ten behoeve van de invoering van de basisregistraties een krediet beschikbaar te stellen
van € 300.000 (excl. BTW).
Besluit raad:

BESPREKEN

10.

Beëdiging nieuw steunfractielid, de heer W. Paré (fractie Gemeentebelangen)
Gevraagd besluit:
Besluit raad:

11.

Vaststelling definitief plan c.a. optimalisatie Wilhelminalaan/Emmalaan te Zuidlaren (Verkeer Kern
Zuidlaren fase III)
Besluit 11a:
1.
Het definitief plan optimalisatie Wilhelminalaan-Emmalaan te Zuidlaren vast te stellen.
Besluit 11b:
1.
te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor percelen grond nabij de
Wilhelminalaan en Emmalaan te Zuidlaren, vanaf de rotonde in de Stationsweg tot aan de
Annerweg, zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening;
2.
te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor twee percelen grond, tussen de wijk
Zuid-es en de N 34 te Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie M nr. 1232 (ged.)
en M nr. 1229 (ged.), zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening;
3.
te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 1 februari 2008.
Besluit raad:

12.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de stand
van de post “Onvoorzien 2008”
Besluit raad:
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13.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van
Besluitenlijsten van 2 en 8 januari 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 19 december 2007, aan de fractie van D66, betreft antwoord op vraag Entente Florale
- 19 december 2007, aan de fractie van D66, betreft antwoord op gestelde vragen begrotingsraad
2008
- 20 december 2007, aan de fam Kranenburg te De Groeve, betreft hekwerk Hunzeweg
- 20 december 2007 aan de heer Brakel te Odoorn, betreft lezingen Millenniumdoelen
- 27 december 2007, aan de fractie van D66,betreft toestaan nachtvluchten GAE
Informatie college over:
Jaarstukken 2006/2008, Stichting Trias
Uitvoeringsbesluit ASV 2005- Inzamelvoorzieningen voor kunststoffen (2008/01)
Besluit raad:

14.

Ingekomen stukken (lijst bijgewerkt tot 8 januari 2008)
verwezen wordt naar de lijst
Besluit raad:

15.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
−
Rapport Inspectie Openbare Orden en Veiligheid, Operationele prestaties Brandweer:
“opkomsttijden”
−
Rapport Ministerie BZKR, Bundel “Crisisbeheersing andermaal belicht”
−
Rapport Ernst & Young, “De controlerende rol van de gemeenteraad en provinciale staten
onderzocht”
−
Rapport VNG, “Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak”, 2007
−
Jaarverslag Ondernemingsraad gemeente Tynaarlo, januari 2008
−
Nieuwsbrief Leefbaar Tynaarlo, nr. 30/2007
−
Nieuwsbrief SVN, nummer 03, december 2007
−
Nieuwsbrief Ministerie van BZKR, crisisbeheersing, nr. 12, december 2007
−
Nieuwsbrief OTB & Omgeving, nr. 3 2007
−
Nieuwsbrief Ministerie van BZKR, In Axis, nr. 26, december 2007
−
Nieuwsbrief Zorgbelang, nr. 4, december 2007
−
Nieuwsbrief ISD radar, nr. 6, december 2007
−
Nieuwsbrief Business Park magazine, nr. 4, december 2007
−
Nieuwsbrief Alescon, Alescon Markant
−
Nieuwsbrief SZW, verzamelbrief december 2007
−
Tijdschrift Circuit, december/januari 2008.
−
Tijdschrift Overheid Innovatief, nr. 6/2007
−
Tijdschrift Architectuur Lokaal, nr. 61, winter 2007
−
Tijdschrift Noorderbreedte, nr. 6/2007
−
Tijdschrift VNG Magazine, nr. 29/30 2007
−
Tijdschrift Digitaal Bestuur, nr. 10/januari 2008
−
Oostermoer/Noordenveld, nr. 51, 52, 1
−
Vriezerpost nr. 51, 1
−
Dorpsklanken nr. 51, 1
−
Ledenbrief VNG, nr.07/128, nr. 07/129
−
Uitnodiging Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW-gemeentedagen 2008
−
Uitnodiging Grontmij, Drents Museum, Go China! Assen-Groningen, schatten van de eerste keizers
van China, op 13 februari 2008
−
Vereniging Drentse Gemeenten, bestuursmededelingen, 13 december 2007
Besluit raad:

16.

Gemeenschappelijke Regelingen
Besluit raad:

17.

Sluiting

Bijlage:
Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
(T*)= tijdslimiet

