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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 24 juni 2008, 
aanvang 14.00 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 
 
Voorafgaande aan de vergadering is een kort muzikaal optreden van groep 7 van de basisschool 
Schuilingsoord te Zuidlaren, en een naturalisatieceremonie.  
 
 
  
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 10 juni 2008 (wordt nagezonden), vaststellen 

actielijst, vaststellen vergaderrooster 2009 
 

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. Vaststellen gewijzigde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

Gevraagd besluit:  
1. De gewijzigde verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden met 

terugwerkende kracht, afhankelijk van datum beëdiging van wethouders en raadsleden vaststellen; 
2. de kosten dekken voor de jaren 2006 tot en met 2008 vanuit de post onvoorzien incidenteel;  
3. ingaande 2009 bedragen opnemen in de begroting voor de tegemoetkoming ziektekosten en 

kosten van een internetabonnement; 
4. de verlaging van de vaste onkostenvergoeding voor wethouders met de component telefoonkosten 

in laten gaan op 1 juli 2008. 
Besluit raad:  

 
8. Voorstellen van de extra accenten controle jaarrekening 2008 

Gevraagd besluit: vast te stellen de volgende extra accenten voor de controle jaarrekening 2008: 
a. onderzoek naar de Nota Reserves en Voorzieningen; 
b. onderzoek naar de kostendekkendheid leges; 
c. onderzoek naar de Nota Kapitaalgoederen. 
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN 
 
 
9. Vaststellen Startnotitie Oude Tolweg Zuidlaren en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 

Gevraagd besluit:  
1.  Vaststellen startnotitie Oude Tolweg Zuid, Zuidlaren 
2.  Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- (exclusief BTW) beschikbaar stellen en dit bedrag ten 

laste te brengen van het complex Oude Tolweg Zuid. 
Besluit raad:  



 

 
10. Vaststellen ‘artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren kern’ 

Gevraagd besluit:  
1. De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan 

Zuidlaren kern’ vast te stellen en ten aanzien van de ingediende zienswijze te handelen zoals onder  
punt 1 op pagina 2 van het voorstel is aangegeven. 

2. Het bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren kern’, bestaande uit 
plankaart (blad 1 en blad 2), functiekaart (blad 1 en blad 2), voorschriften en een bijbehorende 
toelichting gewijzigd vast te stellen door: 
- een omschrijving van het begrip ‘Horeca’ toe te voegen aan artikel 1 van de algemene 

bepalingen; 
- de op 22 april 2008 vastgestelde beleidsregels voor aan huis verbonden beroepen en bedrijven 

op te nemen. 
Besluit raad:  
 

11.     Procedure behandeling Jaarrekening 2007 (inclusief jaarrekening Grondbedrijf) en Voorjaarsnota 2008. 
Gevraagd besluit: in te stemmen met de voorgestelde procedure 

          Besluit Raad: 
 
12.     Jaarrekening 2007 
          Gevraagd besluit:  

1. Vaststellen van het jaarverslag 2007 en het resultaat volgens voorstel bestemmen  
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2007 van het grondbedrijf en rondom exploitaties de in dit 

voorstel genoemde besluiten nemen. 
Besluit raad:  

 
13.     Voorjaarsnota 2008 
         Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2008 vaststellen. 
          Besluit raad:  
      
14.     Begrotingswijzigingen  

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

  
15.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 27 mei 2008 en 2 juni 2008 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 3 juni 2008 aan leden van de gemeenteraad, betreft extra middelen bestrijding armoede 
- 4 juni 2008 aan leden van de gemeenteraad betreft implementatie Drentse Verwijsindex 
- 4 juni 2008 aan fractie PvdA, betreft balans-ventilatiesystemen in nieuwbouwprojecten 
 
Informatie college over: 
- Onderhoudsprogramma wegenonderhoud 2008 
Besluit raad:  

 
16.     Ingekomen stukken   
          - verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 juni 2008) 

Besluit raad:  
 
17.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

- Nieuwsbrief Raadsleden, juni 2008 
- Nieuwsbrief Doorstroom, informatiebulletin nr. 10/2008 
- Nieuwsbrief Leefbaar Tynaarlo, nr. 35/2008 
- Nieuwsbrief Breedtesport gemeente Tynaarlo, nr. 2/juni 2008 
- Nieuwsbrief GKB, terugblik open dag GKB 



 

- Nieuwsbrief VNG, bestuursmededelingen juni 2008 
- Nieuwsbrief VNG, ledenbrief08/99/100/101/104 
- Brochure VNG, Handreiking dereguleren van gemeentelijke verordeningen 
- Brochure Movisie, Wat doet uw gemeente aan huiselijk geweld 
- Brochure Senter Novem, Milieu&Leefomgeving  
- Brochure Drents Architectuur Centrum, een overzicht v.d. twaalf gemeentehuizen van Drente 
- Brochure Lokaal bestuur, actieprogramma  
- Brochure Provincie Drenthe, presentaties symposium 9 mei 2008 
- Krant De Vriezer Post, nr. 22/23 
- Krant Dorpsklanken, nr. 22/23 
- Krant Oostermoer-Noordenveld, nr. 22/23 
- Krant VNG Jaarcongres 2008 
- Tijdschrift VROM.NL, nr. 06/2008 
- Tijdschrift RePublic, nr. 1/ mei 2008 & 2/juni 2008 
- Tijdschrift VNG De Europese Gemeente, juni 2008 
-` Tijdschrift Provincies, nr. mei 2008 
- Tijdschrift VNG Magazine, nr. 13/14 08 
- Tijdschrift Fietsverkeer, nr. 19/ juni 2008 
- Tijdschrift Nationale veiligheid en crisisbeheersing, nr. 5/ mei 2008 
- Uitnodiging NCOD, workshop gemeentelijke herindeling voor raadsleden 
- Uitnodiging Drents Architectuur Centrum, symposium 20 juni a.s. 
- Uitnodiging symposium Mooi Nederland en het cultureel argument, d.d. 23-6-08  
- Rapport Provincie Drenthe, sociaal rapport 2008 
- Rapport Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, De Examinering van het brandweeronderwijs 
- Rapport GGD Drenthe, jaarverslag 2007 
- Rapport Eems Dollard Regio 2007, grensoverschrijdende samenwerking 

 Besluit raad:  
 

18.     Gemeenschappelijke Regelingen 
-  

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  
 


