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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 16 juni 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 26 mei 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

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)

BESPREKEN
7.

Jaarrekening gemeente Tynaarlo 2008
Gevraagd besluit:
1) Vaststellen van het jaarverslag 2008 en het resultaat volgens voorstel bestemmen;
2) Kennisnemen van de jaarrekening 2008 van het grondbedrijf en rondom exploitaties de in dit voorstel
genoemde besluiten nemen.
Besluit raad:

8.

Nota Lokaal gezondheidsbeleid
Gevraagd besluit:
1. Akkoord gaan met de reacties op de inspraak en de voorgestelde wijzigingen;
2. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 vaststellen.
Besluit raad:

9.

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2010 – 2014
Gevraagd besluit:
1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2010-2014 vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven het IVB 2010 – 2014 te ontwikkelen.
Besluit raad:

AKKOORD / KORTE BESPREKING
10.

Begroting 2009 stichting Openbaar Onderwijs Baasis
Gevraagd besluit: De begroting 2009 van de stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren, waarbij
uitvoering gegeven moet worden aan:
- een uitsplitsing in structurele / incidentele baten
- de afzonderlijke herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat
Besluit raad:

11.

Beleidsbegroting 2010, jaarverslag 2008 en jaarrekening 2008 Alescon, uitvoering Wet sociale
Werkvoorziening “T”
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de beleidsbegroting 2010, het jaarverslag en de jaarrekening 2008
Besluit raad:

12.

Beleidsbegroting 2010-2013 GGD Drenthe “T”
Gevraagd besluit: Instemmen met de beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013
Besluit raad:

13.

Verordening wet inburgering
Gevraagd besluit: De verordening Wet Inburgering vaststellen
Besluit raad:

14.

Grondexploitatie Oude Tolweg Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1) Een krediet van € 5.340.000 (exlusief BTW) beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de Oude
Tolweg Zuid;
2) Dit bedag ten laste brengen van het complex Oude Tolweg Zuid.
Besluit raad:

15.

Jaarstukken RBD/GHOR/HVD (stukken worden nagezonden)
Gevraagd besluit:
a. Akkoord gaan met de jaarrekening RBD 2008.
b. Akkoord gaan met de jaarrekening GHOR 2008
c. Akkoord gaan met de begroting 2010 HVD
d. Het jaarverslag 2008 en de productencatalogus voor kennisgeving aannemen
Besluit raad:

16.

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

17.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 19 mei 2009, 26 mei 2009, 2 juni 2009
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 7 mei 2009, aan leden van de raad, betreft onteigening perceel grond tbv rondweg Wilhelminalaan/
Emmalaan te Zuidlaren;
- 8 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft betaling schoonhouden graven;
- 11 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft komplan Paterswolde;
- 11 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afvalstoffenheffing app. Tynaarlosestraat te Vries;
- 12 mei 2009, aan historische vereniging gemeente Zuidlaren, betreft herinrichting Brink Zuidlaren;
- 12 mei 2009, aan fractie GroenLinks, betreft vragen nieuwe regels energiezuinig bouwen;
- 13 mei 2009, aan fractie Gemeentebelangen, betreft strooiveldjes;
- 14 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft proefboringen Polder Wolfsbarge;
- 14 mei 2009, aan div. organisaties kunst- cultuur- langschap;
- 15 mei 2009, aan leden van de raad, betreft urgentiefonds Tynaarlo;
- 15 mei 2009, aan Curitas b.v, betreft textielinzameling;
- 26 mei 2009, aan leden van de raad, betreft besluit woonboten Oostermoersevaart;
- 19 mei 2009, aan fractie D66, betreft 30 km/h zones Eelde-Paterswolde;
- 2 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft aanlevering perspectievennota 2009;
Informatie college over:
- VROM- inspectie, aanbieding bestuurlijk rapport Uitvoering VROM-taken gemeente Tynaarlo;
- Jaarverslagen rechtsbescherming Tynaarlo 2008
- Burgerjaarverslag 2008
Besluit raad:

18.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 2 juni 2009)
Besluit raad:

19.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Brochure:
- Maatschappelijk ondernemersgroep Welzijn& Maatschappelijke dienstverlening, 7 x het verschil maken
Jaarverslagen:
- Humanitas, jaarverslag 2008;
- Inspectie Werk en Inkomen, jaarverslag 2008;
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, jaarverslag 2008.
Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 20, 21, 22;
- De Vriezer Post, nrs. 20, 21, 22;
- Dorpsklanken, nrs. 19, 20, 21.
Nieuwsbrieven:
- VNG ledenbrieven 09/058/062/064/066/067/072/073/ ;

- VNG, bestuursmedelingen d.d. 7 mei 2009 en 8 juni 2009.
- KpVV bericht, nr. 73/ april 2009;
- Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, paragraaf weerstandsvermogen.
Tijdschriften:
- VNG Magazine, nr. 12 mei 2009; nr. 13/14 juni 2009;
- Digitaal bestuur, mei 2009;
- Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, mei 2009;
- Stadswerk, extra nieuwseditie;
- Stadswerk, nr. 4 2009;
- Provincies, mei 2009;
- Overheidsmanagement, nr. 5 mei 2009;
- Hanzemagazine, nr. 2 maart/april 2009.
Uitnodigingen:
- Ministerie van VROM, regionale bijeenkomst “Mij een zorg” d.d. 15 juni 2009 te Groningen;
- Yorneo, bijeenkomst Jeugdzorg op woensdag 17 juni 2009 te Papenvoort.
Besluit raad:
20.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Eems Dollard Regio (EDR) raad, agenda en stukken vergadering 11 juni 2009
Besluit raad:

21.

Sluiting

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

