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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 12 mei 2009, 
aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
Voor de agenda wordt u verwezen naar het onderstaande. 
 
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 21 april 2009 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 
 



 

 
BESPREKEN 
 
7. Concept Integraal accommodatieplannen De Groeve, Zuidlaarderveen, Tynaarlo en Oudemolen  

Gevraagd besluit:  
1) Vaststellen van de concept -integraal accommodatiebeleidsplannen voor de dorpen:  
a) De Groeve, b) Zuidlaarderveen, c) Tynaarlo, d) Oudemolen. 
2) Concept integraal accommodatiebeleidsplannen vrij geven voor inspraak 
Besluit raad:  

 
AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
8. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen     

Gevraagd besluit:  
a) de overleg- en inspraaknotitie voor kennisgeving aannemen;  

          b) instemmen met  het voor de 1e keer ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 
Besluit raad:  

 
9. Renovatie/ upgrading Dorpshuizen De Groeve en Zuidlaarderveen  

Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met renovatie-/ en upgradingplannen voor de dorpshuizen Klein Kruierij in De  Groeve en 
De Zaand’orre in Zuidlaarderveen;  
2. Instemmen met  aanwending van de volledige reserve buurthuizen, zijnde € 112. 944, voor de 
gedeeltelijke bekostiging ervan. De totale gemeentelijke bijdrage bedraagt € 140.000, welke bestaat uit  
€ 112.944 uit de reserve buurthuizen en € 27.056 uit incidentele middelen uitvoering Sportbeleidsplan. 
Besluit raad:  

 
10. Nieuw voorbereidingsbesluit percelen met een winkelbestemming in Eelde  

Gevraagd besluit: Een nieuw voorbereidingsbesluit nemen voor de in bijlage genoemde percelen met 
een winkelbestemming in Eelde. 
Besluit raad:  

 
11. Standpunt geldigheidsduur gehandicaptenparkeerkaart voor blijvend invaliden.  

Gevraagd besluit: De uitleg van het ministerie van Verkeer en Waterstaat volgen en de heer Radelaar 
dit meedelen. 
Besluit raad:  

 
12. Het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Roozand 1 Donderen.  

Gevraagd besluit: het opstarten van een bestemmingsplan procedure voor het perceel Roozand 1 
Donderen. 
Besluit raad:  

 
13. Opdrachtformulering werkgroep kaderbrief/planning & control gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: Instemmen met de opdrachtformulering aan de werkgroep en de aanpassing op de  
planning & control cyclus. 
Besluit raad:  

 
14. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de stand van 
de posten  ‘‘Onvoorzien 2009’. 
Besluit raad:  

  
15. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 7 april 2009, 14 april 2009, 21 april 2009 
 



 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 9 december 2009, aan WMO-platform gemeente Tynaarlo, betreft advies programma van eisen 

conceptbestek gecombineerde aanbestedeing doel groepenvervoer Noord-Drenthe. 
- 26 maart 2009, aan mevrouw W. Kapelle, betreft beplanting Bannerschulte; 
- 31 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft Nota Grondinventarisatie; 
- 31 maart 2009, aan familie Glazenburg, betreft herziening bestemmingsplan Buitengebied; 
- 31 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verzoek om informatie over diverse onderwerpen; 
- 1 april 2009, aan de leden van de gemeenteraad, betreft eindafrekening project 10 jaar Tynaarlo; 
- 1 april 2009, aan fractie VVD, betreft vernielingen door uitgaansjeugd; 
- 2 april 2009, aan familie Simon, betreft zienswijze Oude Asserstraat 38 Vries; 
- 7 april 2009, aan MR OBS Daltonschool Eelde, betreft locatie MFA Paterswolde; 
- 8 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk; 
- 14 april 2009, aan fractie GroenLinks, betreft bezuinigingen AWBZ; 
- 15 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft schade aan bomen; 
- 17 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft inloopbijeenkomsten voorontwerp-

bestemmingsplan “Kleinere kernen” 
 
Informatie college over: 

- B&W voorstel: Vaststellen risicomatrix, werkwijze, streven omtrent controles team Milieu en 
controlefrequentie type A. 

- Evaluatierapport Zuidlaardermarkten 2007-2008 
- LOP, nieuwsbrief nr. 3 april 2009; 
- Voortgangsrapportage Millenniumcampagne. 

Besluit raad:  
 
16. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 april 2009) 
Besluit raad:  

 
17. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Brochure: 
- Herinrichting Peize: ruimte voor water, natuur en landbouw, ruimte voor u! 
Diversen: 
- Presentatie BOKD, d.d. 14 april j.l.  
- agenda stuurgroep (SG) Regio Groningen-Assen 
Jaarverslagen: 
- Jaarverslag 2008, Witteveen-Bos. 
Kranten: 
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 14, 15, 16.  
- De Vriezer Post, nrs. 14, 15, 16. 
- Dorpsklanken, nrs. 13, 14, 15. 
Nieuwsbrieven: 
- Onderzoeksbureau decentrale rekenkamers, nr. 6; 
- Senter Novem, april 2009; 
- GemeenteOplossingen, april 2009; 
- Gemeente Tynaarlo, MFA Yde-De Punt, april 2009; 
- Raadsleden nieuws, april 2009; 
- De Handhavingskrant, maart 2009; 
- VNG ledenbrieven, nrs: 09/043/045/048; 
- Min. van BZK, circulaire wijziging Gemeente- en Provinciewet ivm evaluatie dualisering gemeente- en 

provinciebestuur; 
- nieuwsbrief en jaarverslag 2008, vluchtelingenwerk Nederland; 
- Brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe (BOKD), notitie “Plattelandsschool meer dan alleen 

school”; 
- Regio centraal Groningen, nieuwsbrief arbeidsmarktbeleid; 
- Infokrant herinrichting Peize, nr. 12 april 2009 



 

- Overheid geeft Antwoord, informatie over  Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening; 
- Stammpij, nummer 30 april 2009; 
- GGD Drenthe, GGD krant, overzicht 2008 
Tijdschriften: 
- Hulpverleningsdienst Drenthe, maart 2009; 
- Digitaal bestuur, april 2009; 
- Min. van BZK, Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing, april 2009; 
- VROM.NL, nr. 3 2009; 
- Provincies, nr. maart 2009; 
- VNG Magazine, nr. 8/9, 10, 2009; 
- Overheidsmanagement, nr. 4 april 2009; 
- NAW, kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling, nr. 31 april 2009; 
- BusinessPark magazine, nr. april 2009. 

 Uitnodigingen: 
 - Gemeente Tynaarlo, expositie Berend Groen, d.d. 23 april 2009; 
 - Zorgbelang, themamiddag begeleiding d.d. 27 mei 2009 

- Programma Lokaal Bestuur, Regie werkt! d.d. 26 mei 2009 in Smallingerland; 
 - Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, congres Veilig Ondernemen in 2009 d.d. 28 mei 2009; 
 - Receptie nieuwe CvdK, de heer J. Tichelaar, provinciehuis d.d. 14 mei 2009 
 Besluit raad:  

 
18. Gemeenschappelijke Regelingen 

- Groningen Airport Eelde (GAE), Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders GAE  
d.d. 18 december 2009 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


