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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 9 december 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 25 november 2008 (wordt nagezonden) 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.

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar en Primair Onderwijs van de gemeenten Haren en
Tynaarlo
Gevraagd besluit: De voorgedragen bestuursleden benoemen.
Besluit raad:

8.

Vaststelling verordening materiële financiële gelijkstelling Gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit: De verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Tynaarlo
vaststellen.
Besluit raad:

9.

Bevestiging vervolgonderzoek VROM – inspectie brand De Punt
Gevraagd besluit: verwezen wordt naar de brief van het college d.d. 13 november 2008.
Besluit raad:

10.

Overschrijding kredieten ten behoeve van aanleg Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde-Groningen
Gevraagd besluit: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 425.000.-- voor de
uitvoering van de Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde – Groningen
Besluit raad:

BESPREKEN
11.

Plattelandsbeleid, visie en ontwikkeling (stukken reeds in uw bezit)
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:

12.

Vaststellen Verordening VROM Starterslening gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar
Tynaarlo, overgekomen van de agenda van 14 oktober 2008, met preadvies college waar de voorkeur
uitgaat naar een gerichte inzet van middelen waarbij een starterslening wordt gekoppeld aan specifieke
projecten)
Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren.
Besluit raad:

13.

Besluit beschikbaar stellen bedrag gemeenterekening voor VROM Starterslening (initiatiefvoorstel fractie
Leefbaar Tynaarlo behorende bij agendapunt 10, overgekomen van de agenda van 14 oktober 2008)
Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren.
Besluit raad:

14.

Brief Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo; meetbaarheid van de kaderbrief Gemeentebegroting
Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren.
Besluit raad:

15.

Vaststellen Milieubeleidsplan 2008 - 2011
Gevraagd besluit: het Milieubeleidsplan 2008 – 2011 vaststellen.
Besluit raad:

16.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen 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 11, 18 en 25 november 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 14 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft centrumplan Eelde.
- 17 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft beëindiging voorbereidingsbesluit Stoffer Holtjerwerg
1 en Hoofdweg 67 te Eelde.
- 17 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft adviesstructuur WMO.
- 17 november 2008, aan WMO-platform, betreft inspraak visie en vervolgnotitie plattelandsbeleid.
- 11 november 2008, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft verandering in het verkiezingsproces.
- 19 november 2008, aan de fractie van D66, betreft antwoord op schriftelijke vragen Europese
regelgeving steun GAE.
- 19 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft onderzoek wantoestanden werkvloer Alescon.
- 21 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft regiovisie.
- 13 november 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft uitvoering onderzoek VROM.
Informatie college over:
- woonplan 2009, prestatieafspraken Gemeente Tynaarlo met Woonborg en Stichting Eelder
Woningbouw d.d. 11-11-2008
Besluit raad:

18.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst bijgewerkt tot en met 27 november 2008
Besluit raad:

19.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Diversen:
- Programma Lokale Versterking GGz Wmo, aanbieding diensten en producten
- Provinciale almanak 2009
- VNG, modelgedragscode Integriteit.
- Fotoverslag 10 jaar Tynaarlo.
- Drents Plateau, brochure Beeld voor de toekomst.
Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 46, 47.
- De Vriezer Post, nrs. 46, 47
- Dorpsklanken, nrs. 46, 47
Nieuwsbrieven:
- Kennisplatform Verkeer en Vervoer, berichten oktober 2008
- Gemeenteoplossingen.nl, persbericht samenwerking
- B&w Tynaarlo, Breedtesport, nr. 3, november 2008
- OR Tynaarlo, november 2008.
- Ledenbrieven VNG, nrs. 182 en 186, 187.
- VNG bestuursmededelingen;
- VNG Financiering vrijwilligersverzekering.
- Nationaal beek- en esdorpenlandschap, nr. 11, 2008.
Tijdschriften:
- VROM.nl, nr. 11/2008
- Building, regio Noord Oost, jaargang nr.3
- VNG Magazine, nr. 26/27 2008
- Provincies, november 2008

- SDU select, Werken voor de Overheid.
Uitnodigingen:
- congres en studiecentrum VNG, d.d. 4 december 2008 te Meppel, actualiteiten Gemeentewet
- Peter Leenman architect, d.d. 24 november 2008 te Vries, landgoedontwikkeling Verlengde Kerkweg te
Vries
- Stichting Staakt het Vuren, d.d. 10 december 2008, te Groningen, symposium consumenten-vuurwerk
- Regiovisie Assen-Groningen, d.d. 8 januari 2009, Martiniplaza Groningen, evaluatie regionale
samenwerking
Besluit raad:
20.

Sluiting

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

