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 25 maart zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•
•
•
•
•

•

•

•

De raad heeft kennis genomen van het jaarverslag over 2007 van de Rekenkamercommissie
Tynaarlo en besloten om het netto resultaat over dat jaar van € 13.373.- toe te voegen aa het
onderzoeksbudget over 2008.
De raad heeft een bedrag van € 1.232.807.- beschikbaar gesteld voor onderwijskundige vernieuwingen en aanpassen van de functionaliteit en modernisering van de huidige schoolgebouwen
De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 aangepast. Deze aanpassing is nodig
in verband met de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie. Deze aanpassing moet er
voor zorgen dat er niet meer buiten kampeerterreinen wordt gekampeerd.
De raad heeft het Milieuprogramma over het jaar 2008 vastgesteld. Dit programma geeft een
overzicht van activiteiten die vanuit de gemeente uitgevoerd worden op het gebied van het
milieubeleid.
De raad heeft de uitgangspunten voor het begraafbeleid in de toekomst van de gemeente
Tynaarlo vrijgegeven voor inspraak. Na een uitvoerige discussie zijn van de 4 punten 3 door de
raad vrijgegeven voor inspraak. Deze 3 punten zijn: het ruimen van graven op de gemeentelijke
begraafplaatsen, het wel of niet dubbeldiep begraven op de begraafplaats De Walakker en
begraafplaats De Eswal en tot slot het (gedeeltelijk) toekennen van de functie van openbaar groen
aan de begraafplaatsen. Het sluiten van de begraafplaatsen aan de Oude Coevorderweg in
Zuidlaren en in Eelde is voor de gemeenteraad geen optie. Dit onderdeel wordt uit de
beleidsnotitie gehaald.
De raad heeft ingestemd met de uitgangspunten (programma van eisen) van het
bestemmingsplan Groote Veen in Eelde en het voorkeursmodel Waterlijn als basis genomen voor
de verdere planvorming in het gebied Groote Veen in Eelde. Groote Veen is de beoogde
nieuwbouwlocatie gelegen tussen De Wolfhorn, Esweg en de Burg.Legroweg in Eelde.
De raad heeft het ontwerp milieubeleidsplan 2008 – 2011 vastgesteld en vrijgegeven voor
inspraak. Burgers kunnen de komende tijd hun reactie geven op de beleidsvoornemens uit dit
plan. Dit meerjarig milieubeleidsplan wordt gebruikt als instrument om het structuurplan van de
gemeente Tynaarlo te vertalen in concrete milieuambities en doelstellingen, te anticiperen op
externe ontwikkelingen op zowel, regionaal, landelijk als europees verband en om meer inhoud te
geven aan de integraliteit van milieu in ruimtelijke ontwikkelingen.
De raad heeft tot slot het Beleidsplan Duurzaam Bouwen Gemeente Tynaarlo vastgesteld.

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.

