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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 23 september 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. Dit is te 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 9 september 2008 en vaststellen actielijst
(wordt nagezonden)

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.

Benoeming burgemeester Van Zuilen in gemeenschappelijke regelingen en andere
samenwerkingsvormen
Gevraagd besluit: De heer F.A. van Zuilen, burgemeester, te benoemen als vertegenwoordiger
overeenkomstig het register in de bijlage van gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsvormen,
stichtingen, n.v.’s etc. en dit register als zodanig vast te stellen.
Besluit raad:

8.

Vaststellen Visie Externe Veiligheid Tynaarlo
Gevraagd besluit: De visie Externe Veiligheid Tynaarlo met bijbehorende uitvoeringsprogramma
vaststellen.
Besluit raad:

9.

Krediet aankoop perceel Hoofdweg 67 te Eelde (voormalige ''garage Koops'')
Gevraagd besluit:
a. Een krediet van € 960.000,- beschikbaar stellen t.b.v. de aankoop van ‘’garage Koops’’ te Eelde.
b. Dit bedrag laste brengen van het complex Centrumplan Eelde in oprichting.
Besluit raad:

10.

Benoemen lid welstandscommissie 2008
Gevraagd besluit: Mevrouw ir. A. de Groot benoemen als lid van de welstandscommissie.
Besluit raad:

11.

Verlenging voorkeursrecht gronden in het structuurplan Tynaarlo (“T”)
Gevraagd besluit: Het raadsbesluit d.d. 10 oktober 2006, nr. 12, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (zoals die luidde tot 1 juli 2008) - voor de in bijgevoegd ontwerp- raadsbesluit
opgenomen gronden en de termijn waarna dit besluit vervalt, te verlengen voor de periode vanaf 9 maart
2009 tot en met 8 maart 2010, zodat op die gronden ook voor die periode van toepassing zijn de
artikelen 10, 11 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Besluit raad:

12.

Millenniumcampagne
Gevraagd besluit:
1. Akkoord gaan met de notitie ‘Tynaarlo als millenniumgemeente’
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,- per jaar, gedurende drie jaar ter uitvoering
van de plannen, zoals opgenomen in deze notitie.
Besluit raad:

BESPREKEN
13.

Vaststellen verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel fractie
Leefbaar Tynaarlo) (overgekomen van de raadsagenda 9/9/08)
Gevraagd besluit: De gewenste discussie voeren.
Besluit raad:

14.

Beleidspunten Voorjaarsnota 2008 (lijst met investeringen) (T*)
Gevraagd besluit: De voorgestelde investeringsvoorstellen en bijbehorend dekkingspan voor 2009 e.v
vast te stellen en mee te nemen in de begroting 2009 e.v.
Besluit raad:

15.

Veiligheidsregio (T*)
Gevraagd besluit:
1) De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe per 1 januari 2009 instellen en het laten
opgaan van de huidige regelingen RBD en GHOR in de gemeenschappelijke regeling VRD;
2) Instemmen met de notitie gemeentelijk opdrachtgeverschap als leidraad voor de invulling van de
opdrachtnemer-/opdrachtgeverrelatie tussen de gemeenten en de VRD/HVD waarbij voorzien wordt:
a) in een periodiek overleg tussen de gemeente en de VRD;
b) het jaarlijks informeren van de gemeenteraad over het functioneren van de VRD
Besluit raad:

16.

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

17.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 26 augustus 2008, 2 september 2008, 9 september 2008
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
8 september 2008, betreft reactie op brief Verzelfstandiging van de VVD
Informatie college over:
- Inzamelen van plastics uit huishoudens / ontwikkelingen
Besluit raad:

18.

Ingekomen stukken
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 8 september 2009)
Besluit raad:

19.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 34,35,36;
- De Vriezer Post, nrs. 35,36;
- Dorpsklanken, nrs. 35,36.
Nieuwsbrieven:
- Stammpij, (uitgave van Stamm Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe), nr. 28;
- Nieuwsflits, veiligheidsregio Drenthe, nr. 15/ aug 2008;
- VNG ledenbrief, nr. 08/138/146/147 (incl. rapportage regionaal arbeidsmarktbeleid)/148, 149,150,152;
- Verkeersveiligheidlabel Drenthe, nr. 15/ september 2008;
- ISD Radar, nr. 4/ aug. 08.
Rapporten/ boekwerken:
- BOKD (Brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe), beleidsplan 2008-2013 “Door Dorpen”;
Tijdschriften:
- Stadswerk, nr. 6/ 2008;
- Vrom.nl, nr. 8/ 2008;
- VNG Magazine, nr. 19/ 2008;
- Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, nr. 7/8, 2008;
- rePublic, nr. 15/ 2008.
Uitnodigingen
- Provincie Drenthe, bijeenkomst thema’s: Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en Nieuw Omgevingsbeleid;
- VNG, raadsledencongres 4 oktober 2008, thema “De raad halverwege: een tussenstand”
- Stadswerk, Dag van de WABO 2008, 25 september 2008;
- VNG, Lokaal Bestuur: “Lokale proeftuinen burgerparticipatie” 27 november 2008 (aanmelden tot 1 okt);
- Milieufederatie Drenthe, minisymposium Duurzaam Inkopen, 19 september 2008;
- Bestuursacademie, raadsledencongres 28 oktober a.s. workshop “Versterking van de strategische en
controleren rol van de raad”.
Besluit raad:

20.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Jaarverslag 2007 Groningen Airport Eelde.
Besluit raad:

21.

Sluiting

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

