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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 25 november 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. U kunt dit 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 11 november 2008 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.

Experiment Stemmen in een willekeurig stembureau (SWS)
Gevraagd besluit: Instemmen om deel te nemen aan het experiment "Stemmen in een Willekeurig
Stemlokaal" tot SWS landelijk wordt ingevoerd en de Kieswet daarop wordt aangepast.
Besluit raad:

8.

Verordening vrije keuze huwelijkslocaties
Gevraagd besluit: Instemmen met de nieuwe verordening trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo met
als ingangsdatum 1 januari 2009.
Besluit raad:

9.

Regeling overlegstructuur schoolbesturen
Gevraagd besluit: De verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in te trekken; De regeling
overlegstructuur lokaal onderwijsbeleid vast te stellen.
Besluit raad:

10.

Belastingverordeningen 2009 (*T)
Gevraagd besluit: Vaststelling van de:
a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2009
b. Verordening forensenbelasting 2009
c. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2009
d. Verordening onroerende zaakbelasting 2009
e. Verordening rioolrechten 2009
f. Verordening leges en legestabel 2009
g. Verordening marktgelden en tarieventabel 2009
h. Verordening toeristenbelasting 2010
i. Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2009
j. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2009
Besluit raad:

11.

Herziening tekst gemeenschappelijke regeling Alescon
Gevraagd besluit: Vaststellen van herziening tekst gemeenschappelijke regeling Alescon.
Besluit raad:

12.

Voorbereidingsbesluit Groningerweg 93-95, Eelderwolde
Gevraagd besluit: 1) Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit)
voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening,
t.w. het perceel Groningerweg 93-95, sectie A perceelnummers 2373 en 1733 te Eelderwolde;
2) Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 5 december 2008.
Besluit raad:

BESPREKEN
13.

Discussienota toekomst zwembaden Tynaarlo
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren en kaders voor de uitwerking aan het
college meegeven.
Besluit raad:

14.

Plattelandsbeleid, visie en ontwikkeling
Gevraagd besluit:
1) Vaststellen van de Visie en de Vervolgnotitie Plattelandsbeleid.
2) Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- uit de bestemmingsreserve Wmo.
Besluit raad:

15.

Kadernota Kansrijk Leven
Gevraagd besluit:
1. Kadernota Kansrijk Leven vaststellen.
2. Kennis nemen van het communicatieplan Kansrijk Leven.
Besluit raad:

16.

Vaststellen verbreed GRP 2009 - 2013 en waterplan 2008
Gevraagd besluit: Het verbrede GRP 2008 - 2012 en waterplan 2008 vaststellen.
Besluit raad:

17.

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

18.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 27 oktober 2008, 4 november 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 24 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft besluitvorming Veiligheidsregio Drenthe;
- 14 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft erfpachtscanon Hippisch centrum Eelde;
- 22 oktober 2008, aan familie Depasse Huisman, betreft Fietsroute Plus;
- 28 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft stand van zaken Centrumplan Eelde/
bodemonderzoek garage Koops;
- 29 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft wijzigen en versnellen planologische
procedure ontwikkeling woningbouw aan de Oude Tolweg te Zuidlaren;
- 4 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verbrandingsovens voor houtsnippers en
biomassavergistingsinstallaties;
- 4 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vijvers de Fledders:
- 6 november 2008, aan fractie PvdA, betreft Schipborgerweg te Zuidlaren.
Informatie college over:
- Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe
- Definitieve vaststelling begroting GGD 2009 (zie eerdere besluitvorming raad 10 juni 2008).
Besluit raad:

19.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 november 2008)
Besluit raad:

20.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Brochure:
- VNG, de regio werkt! Succesvol regionaal arbeidsmarktbeleid: visie en voorbeelden.
- Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 44, 45.
- De Vriezer Post, nrs. 44, 45.
- Dorpsklanken, nrs. 43, 44.
Nieuwsbrieven:
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, nr. 3/ 2008;
- Regio Groningen-Assen 2030, nr. 11, oktober 2008;
- Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, Inspectiebericht nr. 4, oktober 2008;
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 39, oktober 2009.
- Stadswerk, nieuwsbrief over de dag van de Wabo, gehouden 25 september 2008.
Nieuwsbrieven VNG:
- Vrijwilligerscirculaire
- ledenbrief nr. 08/182.

Tijdschriften:
- Hanze Magazine, nr. 8, oktober/november 2008
- Stadswerk, nr. 8/ 2008;
- Circuit, nr. 10, oktober 2008;
- Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, nr. 10, oktober 2008
- VNG Magazine, nr. 25/2008.
Uitnodigingen:
- Ministerie van BZK: vooraankondiging opening Nuansa 13 november a.s.
- Rijksbouwmeester/ Architectuur Lokaal, EU aanbestedingendag op 4 december 2008;
- Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, opening toegangspoort Noord en fietspad
Okkenveen-Noordlaarderbosch
- VNG, Actualiteitencolleges Gemeentewet 2008/2009, d.d. 4 december 2008 te Meppel.
Besluit raad:
21.

Gemeenschappelijke Regelingen
Besluit raad:

22.

Sluiting

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

