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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 13 januari 2009, 
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 9 december 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 
 



 

BESPREKEN 
  

7. Toeristische Informatievoorziening (VVV’s). 
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de notitie Opzet Toeristische Informatievoorziening Drenthe en 
voor de periode 1-1-2009 tot 31-12-2011 een bedrag van € 11.766,00 per jaar ter beschikking stellen aan 
de Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe.  
Besluit raad:  
 

8. Het opstellen van een bestemmingsplan voor het landgoed “De Vier Jaargetijden, Yderholt, Yde” 
Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het landgoed “De 
Vier Jaargetijden, Yderholt, Yde” 
Besluit raad:  

 
9. Discussie over welstandscommissie en mogelijke afschaffing hiervan (initiatiefvoorstel van fractie 

Leefbaar Tynaarlo) 
Gevraagd besluit:  
1)Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
2)De welstandscommissie per 1 januari 2009 (danwel per eerst mogelijke datum) opheffen. 
3) Het college opdragen nadere door de raad te nemen uitvoeringsbesluiten ter goedkeuring aan de raad 
voor te leggen. 
Besluit raad: 

 
AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
10. Opstarten bestemmingsplan voor het perceel Oude Rijksweg 7 te Vries 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Oude 
Rijksweg 7 te Vries. 
Besluit raad:  

 
11. Voorontwerp-bestemmingsplan “Aan huis verbonden beroepen” 

  Gevraagd besluit: 
1. In te stemmen met de inspraak- en overlegnotitie voorontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden  
beroepen en bedrijven’. 
2. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ ter inzage leggen ten 
behoeve van de vaststelling. 
Besluit raad:  
 

12. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 2, 9, december 2008, 16 december 2008. 

 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 06 juni 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft aanbesteding fietspaden Okkenveen en Koeweg; 
- 17 september 2008, aan AGT, betreft advisering m.b.t. integrale toegankelijkheid; 
- 07 oktober 2008, aan div. geadresseerden, betreft drempel De Millystraat te Zuidlaren; 
- 17 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft klachten ICO-lesruimte Schoolln. 16 te Eelde; 
- 25 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft eenmalige uitkering van 50 euro voor minima; 
- 25 november 2008, aan fractie D66, betreft verbreden bushalteperrons; 
- 25 november 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft indicatiestelling WMO; 
- 02 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft woonboten De Groeve; 
- 02 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft voortgang haalbaarheidsonderzoek 

herontwikkeling Prins Bernhardhoeve. 
- 03 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft uitnodiging bijwonen informatieavond; 
- 03 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft bevindingen commissie fundamentele 

herbezinning Wsw Vries; 
- 04 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft werkafspraken projectbesluiten; 
- 04 december 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft onroerende zaakbelasting; 



 

- 05 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft stand van zaken: Verkeer kern Zuidlaren; 
- 08 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft opzegging EGD 

samenwerkingsovereenkomst. 
 
Informatie uit het college over: 
- Uitnodiging opening skatevoorziening Vries op 13 december 2008; 
-  Jaarrekening 2007 zwembad Aqualaren te Zuidlaren. 
-         Jaarstukken ICO (jaarrekening 2007, begroting 2009) 
- Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Ter Borch 
Besluit raad:  

 
13. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt t/m 17 december 2008) 
Besluit raad:  

 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Diversen: 
- FNV Bondgenoten, toeslag € 50,-- beschikbaar stellen en niet verrekenen met schuldsanering; 
- Inspectie Openbare Orden en Veiligheid: Rapport Veilig brandweerduiken beschouwd; 
- NGB: Opleidingengids voor burgemeesters; 
Kranten: 
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 48, 49, 50 
- De Vriezer Post, nrs. 48, 49 
- Dorpsklanken, nrs. 47, 48 
Nieuwsbrieven: 
- Ministerie van SZW, verzamelbrief november 2008; 
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 40, 2008; 
- Raadsleden, nr. 6 december 2008; 
- Veiligheidregio, nr. 17, 2008-12-09; 
- VNG Ledenbrieven, nrs. 08/196, 08/198, 08/199; 
- Infokrant herinrichting Peize, nr. 11/ december 2008; 
- Nieuwsbrief Verkeersveiligheidslabel Drenthe, nr. 16, december 2008; 
- Raadslid.nu, november 2008; 
- Nationaal Comite 4 en 5 mei: Vier Vrijheid, nr. 12/december 2008; 
- Milieudefensie, terugblik Week van de Vooruitgang 2008; 
- Provincie Drenthe, nieuwsbrief verkeers- en vervoerberaad, nr. 2/2008; 
- Noord.NL, nr, 4, december 2008. 
Tijdschriften: 
- Stadswerk, nr. 9/ 2008; 
- Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, nr. 11/ 2008; 
- VNG Magazine, nr. 28, 2008; 
- VNG De Europese Gemeente, nr. 6, december 2008; 
- BusinessPark Magazine, december 2008; 
- Overheidsmanagement, nr. 12, december 2008; 
- VROM.NL, nr. 10, december 2008; 
- Overheid, nr. 2, december 2008 

 Uitnodigingen: 
 - RIONEDdag op 29 januari 2009 in Utrecht; 
 - Commissie Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), uitnodiging 

bijeenkomst woensdag 14 januari 2009 te Meppel; 
 - Provincie Drenthe, nieuwjaarsreceptie op donderdag 8 januari 2009.  
 Besluit raad:  

 
 
 
 



 

15. Gemeenschappelijke Regelingen 
- Meerschap Paterswolde, agenda en bijbehorende stukken vergadering 8 december 2008; 
- Groningen Airport Eelde, actualisering Businessplan 2008; 
- Stuurgroep Regio Groningen-Assen, agenda vergadering 16 december 2008, verslag 19 nov.08. 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


