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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 9 september 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 raadsversgadering wordt live uitgezonden via internet. Dit is te volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
De plaatsvervangend voorzitter van de raad 

 
 
 
 
 
 

A. Kalk 
____________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 augustus 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 



 

 
 
AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
7. Vervanging raadslid mw. R. Zuiker i.v.m. zwangerschapsverlof 

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
 
BESPREKEN 
 
 
8. Startnotitie, planning en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Nieuwe Stukken te Vries 

(overgekomen van de agenda 19/8/08) 
Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  
 

9. Vaststellen verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel fractie 
Leefbaar Tynaarlo) (overgekomen van de agenda 19/8/08) 
Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
10. Verzelfstandiging openbaar onderwijs (T*) 

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  
 

11. Bespreken VROM-rapportage regelgeving scheepswerf De Punt 
Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  
 

12. Bomenstructuurplan 
Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  
 

13. GR beleidsbegroting 2009, jaarverslag 2007 en Jaarrekening 2007 Alescon, uitvoering Wet sociale 
werkvoorziening (“T”) 
Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

 
14. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit:  
Besluit raad:  

  
15. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 5 augustus 2008, 12 augustus 2008, 19 augustus 2008. 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-  8 april 2008, aan Maatjesproject Drenthe, betreft subsidieverzoek 2009; 
-  14 april 2008, aan VvV Vries, betreft verzoek teruggaaf leges grasbaanraces; 
-  22 april 2008, aan de heer E, Zweep, betreft bezwaarschrift tegen besluit tot bouwvergunning; 
-  4 juni 2008, aan fractie PvdA, betreft balans-ventilatiesystemen in nieuwbouwprojecten; 
-  5 augustus 2008, aan Raad van State, betreft verweerschrift tegen beroepsschrift Kampsteeg 

Glimmen B.V. (planschade); 
-  6 augustus 2008, aan indieners van inspraakreactie Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo, betreft 

kennisgeving van behandeling in de raad d.d. 19 augustus 2008; 



 

-  7 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft verzelfstandiging openbaar 
onderwijs; 

-  12 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft dag van de dialoog; 
-  13 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft doorstart VVV kantoren tot 31 okt. 

2008; 
-  14 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft Concept kadernota WMO fase 2. 
 
Informatie college over: 
-  Nieuwsbrief Groote Veen, juni 2008; 
-  Nieuwsbrief actuele bestemmingsplannen…op weg naar 100%; 
-  Nieuwsbrief 10 jaar Tynaarlo; 
-  Persbericht Meest duurzame wijk van Nederland komt in Vries. 
-  Voorlopig ontwerp stedenbouw, inrichting openbare ruimte, beeldkwaliteitplan, bouwenveloppen 

Groote Veen Eelde 
Besluit raad:  

 
16. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 augustus 2008) 
Besluit raad:  

 
17. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Brochure: 
-  Ministerie van Vrom: realisatie nationaal ruimtelijk beleid, ondet de nieuwe WRO; 
-  VNG: Millenniumdoelen Gemeente; 
-  VNG: variatie in bestuurskracht, een beschouwing over bestuurskracht, schaal en samenwerking; 
Diversen: 
-  Diverse brochures plattelandsbeleid/ presentatie raadsinformatieavond d.d. 29 mei 2008; 
Jaarverslagen: 
-  Noorderpoort college, jaarverslag 2007 
-  Milieu federatie Drenthe, jaaroverzicht 2007 
Kranten: 
-  Oostermoer-Noordenveld, nrs. 31, 32, 33; 
-  De Vriezer Post, nrs. 32,33, 34; 
-  Dorpsklanken, nrs. 31, 32, 33, 34. 
Nieuwsbrieven: 
-  VNG, ledenbrieven 08/128, 139, 141, 143, 144, 145. 
-  Raadsleden Nieuws, nr. 4/augustus 2008; 
-  Kennisplatform Verkeer en Vervoer, nrs. 65, 66, 67/ 2008; 
Rapporten/ boekwerken: 
-  Ver. van Griffiers, De griffier gewaardeerd: klantonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden;  
-  Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, rapport bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg: 
 praktische aanbevelingen en hulpmiddelen; 
-  VNG: balanceren met belangen, integriteit in het openbaar bestuur; 
-  MKB Nederland, samenvatting beleidsplan 2008/2009; 
-Tijdschriften: 
-  Republic, nr. 10/11 augustus 2008; 
-  VNG, de Europese Gemeente, nr. 4, augustus 2008; 
-  VNG Magazine, nr. 18/08; 
-  Stadswerk, nr. 5, 2008; 
-  Naar buiten met Vrom.nl; 
-  Noord NL, nr. 2 juli 2008; 
Uitnodigingen 
-  VROM, vooraankondiging themabijeenkomst gemeenschappelijke integratie “Datgene wat ons 

bindt..” 
-  Zorgbelang, presentatie rapport “Klagen is lastig”, woensdagmiddag 8 oktober a.s; 
-  Centrum voor Lokale OndernemersKringen, “Hoe groen is mijn bedrijvenpark”, 11 september 2008; 



 

-  J.B.S.V. Dorknoper, 1-daags congres “Publieke taken in private handen”, 25 september 2008; 
-  Roeg&Roem, wwz.toekomst.nu (over wonen, welzijn, zorg in het noorden), 12 september 2008; 
-  GemeenteOplossingen, Workshop raadsinformatie “videonotulering in de praktijk”; 
-  SVN, deelnemersbijeenkomst maandag 6 oktober a.s.; 
-  Dierenbescherming, mini-conferentie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid, 9 oktober a.s.; 
-  Veilig verkeer e.a.: masterclass Kinderen in de stad, 9 & 23 oktober a.s. 

 Besluit raad:  
 

18. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  GHOR en Regionale Brandweer Drenthe, jaarverslag 2007; 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


