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uitnodiging extra raadsvergadering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de extra openbare vergadering van de raad op dinsdag 17
november 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.

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.

4.

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.

5.

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
6

Bespreken rapporten brand De Punt
Gevraagd besluit: desgewenst de discussie voeren over de verschenen rapporten naar aanleiding van
de brand in De Punt op basis van de volgende indeling:
a. overige rapporten
b. VROM I en VROM II en de daarop gebaseerde managementletter en het ontwikkelplan van het
college
Besluit raad:

7.

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

8.

Sluiting

Bijlage:
Diverse rapporten brand De Punt met bijlagen (in uw bezit)

