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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 21 april 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 7 april 2009 en vaststellen actielijst (worden  

nagezonden) 
 

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. Behandeling burgerinitiatief ruitersportvereniging De Ravenruiters Eelde-Paterswolde  

Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Besluit raad: 
 

8. Bestemmingsplan “Aan huis verbonden beroepen en bedrijven” 
Gevraagd besluit:  
a.  De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ 

vaststellen en ten aanzien van de ingediende zienswijzen te handelen zoals onder 1 tot en met 4 op 
pagina 2 van dit voorstel is aangegeven; 

b.  Het bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ bestaande toelichting en 
bijbehorende regels vaststellen. 

Besluit raad:  
 
9. Aanvullend krediet brand De Punt 

Gevraagd besluit: 
a. Een aanvullend krediet voteren van € 300.000,- ter dekking van kosten Brand De Punt en dit bedrag 

onttrekken uit de algemene calamiteitenreserve. 
b. De rentederving van € 15.000 als tegenvaller opvoeren in de voorjaarsnota 2009.  
Besluit raad:  

 
 

AKKOORD / KORTE BESPREKING 
  
 

10. Uitbreiding website met nieuwsmodule 
Gevraagd besluit: Instemmen met uitbreiding van de raadswebsite (http://raad.tynaarlo.nl) met een 
nieuwsmodule   
Besluit raad:  

 
11. Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) Inkomensvoorziening Wet werk en bijstand 

Gevraagd besluit: Instemmen met het verzoek aan de Toetsingscommissie WWB en de bijbehorende 
analyse. 
Besluit raad: 

 
12. Vaststelling "Verordening gemeentelijke onderscheidingen”  
 Gevraagd besluit: De verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Tynaarlo vast te stellen. 

Besluit raad:  
 
13. Het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen Brink 6 en 8 te Vries 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen Brink 6 
en 8 te Vries door middel van het opstarten van een bestemmingsplanprocedure ex afdeling 3.1 Wet 
ruimtelijke ordening  
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 31 maart 2009 

 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-  24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft evaluatieverslag 2003 t/m 2008 van het 

breedtesportproject Tynaarlo, leeft en beweegt: 
-  25 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft beantwoording van brieven; 
-  26 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft VROM Rapport naar gemeentebrede uitvoering 

VROM-taken; 
-  26 maart 2009, aan leden van de raad, betreft opleggen geheimhouding stukken Essent; 
-  30 maart 2009, aan W.K.H. Venekamp, betreft brief voor kennisgeving aannemen; 
 
Informatie college over: 
-  Evaluatieverslag 2003 t/m 2008 van het breedtesportproject Tynaarlo, leeft en beweegt: 
Besluit raad:  

 
16. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst  
Besluit raad:  

 
17. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Kranten: 
-  Oostermoer-Noordenveld, nrs. 11, 12, 13 
-  De Vriezer Post, nrs. 13 
-  Dorpsklanken, nrs. 12 
Nieuwsbrieven: 
-  VNG, autoverzekering; 
-  VNG ledenbrieven, nrs. 09/040; 
-  Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, Doorstroom, nr. 12/april 2009; 
-  Leefbaar Tynaarlo, nr. 43, maart 2009; 
-  Fiets4daagse, vooraankondiging opening fiets4daagse (7 t/m 10 juli 2009); 
-  Zebra, verkeersveiligheidslabel Drenthe, Friesland, Groningen, nr. 17 april 2009; 
-  Hulpverleningsdienst Drenthe, smoelenboek; 
Tijdschriften: 
-  Stadswerk, nr. 2/ 2009 
-  Architectuur Lokaal, nr. 67 lente 2009; 
-  De Europese Gemeente, nr. 2, april 2009; 
-  Circuit, maart 2009; 

 Besluit raad:  
 

18. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  Regiovisie Groningen-Assen, stuurgroepstukken van de vergadering van 19 januari 2009 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


