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 8 april zijn de volgende besluiten door de raad genomen:
•

•

•
•

•

•

•

De raad heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Tynaarlo vastgesteld. Dat
vaststellen gebeurt in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe,
de heer Ter Beek. De Commissaris van de Koningin is nauw betrokken bij de selectie van
kandidaten voor het burgemeesterschap. Sollicitatiebrieven komen bij hem binnen. Deze
profielschets geeft aan wat de gemeenteraad van de toekomstige burgemeester van Tynaarlo
verwacht. Met het vaststellen van de profielschets start ook de sollicitatieprocedure. Vanaf 10 april
kan gesolliciteerd worden.
Naast het vaststellen van de profielschets heeft de gemeenteraad ook de Verordening op de
Vertrouwenscommissie vastgesteld en de leden in de deze commissie benoemt. Deze
Vertrouwenscommissie vormt de sollicitatiecommissie voor de selectie van de nieuwe
burgemeester. Vanuit de raad zijn dat de dames Zuiker (GroenLinks), Van de Berg (D66) en de
heren Kalk (PvdA), Stel (VVD), Kremers (CDA), Van Es (Gemeentebelangen) en Hoogenboom
(ChristenUnie). De commissie wordt aangevuld met wethouder Frieling (adviseur namens het
college) en de griffier (secretaris v.d. commissie) en de gemeentesecretaris (plaatsvervangend
secretaris v.d. commissie). Deze Vertrouwenscommissie brengt aan het eind van de procedure
advies uit aan de gemeenteraad. Op basis van dat advies zal de raad naar verwachting eind juni
een voordracht over de kandidaat aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
voorleggen.
De raad heeft een bedrag van € 44.225.- beschikbaar gesteld om de gemiste groeiformatie van de
obs de Vijverstee op te vangen die een gevolg is geweest van tijdelijke AZC-school “De
Kameleon” in de school.
De raad heeft ingestemd met de deelname aan de energiebesparingscampagne “Wonen++
Drenthe” en daarvoor een krediet van € 10.000.- beschikbaar gesteld. Dit project beoogt Drentse
particuliere woningbezitters, voor zover woonachtig in een woning gebouwd voor 1985, te
verleiden om te investeren in lagere energielasten.
De raad heeft ingestemd met het invoeren van een raadsinformatiesysteem met audio- en
videonotulering en daarvoor een bedrag van € 66.385.- beschikbaar gesteld. Met de invoering van
dit raadsinformatiesysteem, kortweg RIS genoemd, zijn vanaf 1 juli dit jaar de raadsvergadering
live te volgen en te beluisteren op internet. Ook voorziet het systeem ondermeer in een eigen
website voor de raad, het digitaal maken van themadossiers, een email-abonnement op
raadsstukken en de module statistiek. In het pakket zit eveneens de aanschaf van een
camerasysteem en is er de mogelijkheid om trouwen live via internet te volgen.
De raad heeft ingestemd met de aanleg van 48 extra parkeerplaatsen bij het gemeentehuis.
Daarvoor heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 324.609.-. In dit bedrag zit
overigens ook de afwaardering van het terrein waarop de parkeerplaatsen worden aangelegd
omdat op die plaats nog ruimte was voor de bouw van een kantoorruimte.
De raad heeft tot slot de Nota Reserves & Voorzieningen 2008 vastgesteld en het saldo van de
algemene calamiteiten reserve opgehoogd tot een bedrag van € 5.5 mln.

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.

