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uitnodiging raadsvergadering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 24 maart 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 10 februari 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.

Begraafplaatsenbeleid
Gevraagd besluit: Op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld op 25 maart 2008 in uw
raad en de uitkomsten van de informatiebijeenkomsten de navolgende beleidsuitgangspunten rondom
begraven vaststellen:
1.
a) het ruimen van graven vastleggen in de verordening;
b) de mogelijkheid van dubbel diep begraven vastleggen in de verordening;
c) het gedeeltelijk toekennen van de functie openbaar groen aan de begraafplaatsen.
2. Het bruto grafoppervlak vaststellen op 8 m² per graf.
3. Het onderhoud van de grafbedekking door de gemeente Tynaarlo laten uitvoeren.
4. In de komende 4 jaar toewerken naar een kostendekkend programma begraven waarbij gekeken wordt
naar de tarieven in de omgeving.
Besluit raad:

8.

Masterplan Oude Tolweg Zuidlaren (vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen)
Gevraagd besluit: In te stemmen met het Masterplan en de daarbij behorende voorbeeldverkaveling als
basis voor de verdere planvorming.
Besluit raad:

9.

Startnotitie m.e.r. (milieu-effectrapportage) Tusschenwater in Zuidlaarderveen
Gevraagd besluit:
1) In te stemmen met de “Startnotitie m.e.r. Tusschenwater”
2) Burgemeester en wethouders uit te nodigen de wettelijke procedure te starten die uiteindelijk moet
leiden tot vaststelling van de richtlijnen voor het MER door gedeputeerde staten en de raad.
Besluit raad:

AKKOORD / KORTE BESPREKING
10.

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

11.

Informatie uit de rekenkamercommissie Tynaarlo
Gevraagd besluit: kennisnemen van het jaarverslag 2008
Besluit raad:

12.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 februari, 3 maart en 10 maart 2009.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 26 januari 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft Vaststelling verbreed GRP 2009-2013
- 28 januari 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft brief Provincie Groningen over terugbetaling
van twee deposito’s van de IJslandse Kaupthing Bank;
- 28 januari 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft Monitoren onderzoek 2007 RKT;
- 4 februari 2009, aan J. van de Bospoort, betreft bomenbestand langs de Groningerweg:
- 5 februari 2009, aan fractie D66, betreft bezoek burgemeester aan West-Timor;
- 6 februari 2009, aan leden van de raad, betreft uitvoeringsbeleid WMO fase 2;
- 9 februari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft veiligheidsregio;
- 9 februari 2009, aan leden van de raad, betreft benchmark WMO 2008;
- 10 februari 2009, aan leden van de raad, betreft actielijst vergaderingen (ter Borch/ Oude Tolweg)
- 10 februari 2009, aan fractie GroenLinks, betreft overname productie- en leveringsbedrijf Essent;
- 11 februari 2009, aan leden van de raad, betreft stand van zaken damwanden Ter Borch; opvragen
dossiers;

- 12 februari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft kennisgeving termijnverlenging (ingekomen stuk
01, betreft gasboringen Zuidlaardermeer);
- 17 februari 2009, aan Stichting “Muur tegen geweld”, betreft landelijk monument “Het Onbevattelijke”;
- 17 februari 2009, aan fractie PvdA, betreft minimabeleid alleenstaande ouders;
- 17 februari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft overname productie- en leveringsbedrijf Essent;
- 17 februari 2009, aan leden van de raad, betreft informatiebijeenkomst Essent/ RWE
- 24 februari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vernield beeld aan Nieuwe Holtenweg 3 te Vries;
- 25 februari 2009, aan leden van de raad, betreft uitnodiging inloopavond voorontwerp
“Bestemmingsplan Groote Veen kern Eelde” d.d. 5 maart 2009;
- 25 februari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verzoek oom inzage stukken ter Borch;
- 26 februari 2009, aan div. geadresseerden, betreft themabijeenkomst Ik en mijn landschap;
- 3 maart 2009, aan div. geadresseerden, betreft informatieavond rioolvervanging Paterswolde oost;
- 4 maart 2009, aan leden van de raad, betreft sociale alliantie met provincie;
- 4 maart 2009, aan adviesraad Gehandicaptenbeleid Tynaarlo, betreft noodzakelijk veranderingen na de
reconstructie van de Hoofdweg gezien vanuit ervaringsdeskundigen met een beperking.
Informatie uit het college over:
- Verkeersveiligheid 2008 (projecten uitgevoerd in 2008)
- Uitnodiging finale leukste idee van Tynaarlo, d.d. 3 maart 2009
- MKB vriendelijkste gemeente in 2008
- onderzoeksplan 2009 concern controller
- Jaarverslagen 2008 openluchtbaden gemeente Tynaarlo
- personele samenwerking brandweer Aa&Hunze en Tynaarlo
- Management rapportage GBA periode 1 februari 2008 t/m 31 juli 2008
- Ondertekening sociale alliantie met provincie Drenthe;
- Jaarverslag leerplicht 2007-2008 van de gemeente Tynaarlo.
Besluit raad:
13.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt t/m 11 maart 2009)
Besluit raad:

14.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Diversen:
- brochure IWI, perspectief op duurzame uitstroom uit de WWB
- Gemeentegids 2009 gemeente Tynaarlo
- Elsevier, artikel: fotoserie Zeven burgemeesters (met burgemeester van Tynaarlo, F.A. van Zuilen)
Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- De Vriezer Post, nrs. 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Dorpsklanken, nrs. 4, 5, 6, 7;
Nieuwsbrieven:
- VNG ledenbrieven, nrs. 09/003a/013/015/016/021/023/024/025/026/029/031/032;
- VNG, uitbreiding VNG- vrijwilligersverzekeringen;
- VNG, bestuursmededelingen;
- VNG verslag conferentie Aanpak racisme
- RIGO research en Advies BV, wonen, bouwen, zorg, winter 2009;
- Sport Drenthe, nieuwsbrief 50+;
- Kennisplatform Verkeer en Vervoer: Wat staat u te wachten en ons te doen in 2009?;
- SZW, verzamelbrief februari 2009
- Fietsverkeer, nr. 21, maart 2009
- Provincie Drenthe, nieuwsbrief natura 2000 Drenthe, nr. 1, winter 2009;
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 42, 2009;
- Biblionet, brief over positieve veranderen per 1 januari 2009;
- Alescon Markant, februari 2009;
- WSW, programma versterking Cliënten positie

Tijdschriften:
- re.Public, nr. 3/ 2009;
- Architectuur Lokaal Bestuur, EU aanbestedingendag;
- VNG Magazine, nr. 3/2009, nr. 4/5/6, 2009;
- VROM.nl, nr. 1/2009, nr. 2/2009;
- Provincies, januari 2009, februari 2009;
- Overheidsmanagement, nr. 2, februari 2009;
- Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing, nr. 1-2, januari- februari 2009;
- VNG, De Europese Gemeente, nr. 1, februari 2009;
- Digitaal bestuur, maart 2009;
- Stadswerk, nr. 1, 2009;
- Circuit, nr. 11, 2009;
- Publieke werken, nr. 1/ 2009;
- Noorderbreedte, nr. 1/ 2009;
Uitnodigingen
- GGD Drenthe: vooraankondiging werkbijeenkomst ouderen in Drenthe, 23 maart 2009 te Westerbork.
- Commissie Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten (BBV), congres BBV- missie
geslaagd? Het eerste lustrum BBV, 3 maart 2009 te Den Haag:
- Actie Programma Lokaal Bestuur: regionale raadsledencongressen 2009:
- VNGL Conferentie Religie en Publiek Domein, op 1 april 2009 te Apeldoorn;
- Congres structuurvisies, wat is de meerwaarde? 9 april, Martiniplaza Groningen;
- Gemeente Smallingerland, symposium www.wijbouweneenwijk.nl (burgerparticipatie) op 23 maart a.s;
- Ministerie van SZW, bijeenkomst over schuldhulpverlening, 23 maart 2009;
- Bisdom Groningen Leeuwarden: thema bijeenkomst “Katholiek sociaal denken in een economisch
onzekere tijd, op 4 september 2009;
- Groningen Airport Eelde, algemene vergadering aandeelhouders, 22 april a.s.
- Opening erfgoedpunt Zuidlaren, op 26 maart 2009
Besluit raad:
15.

Gemeenschappelijke Regelingen
Meerschap Paterswolde, Koepelplan Paterswoldsemeer en de Tussenrapportage Evaluatie
Hondenmaatregelen, ter kennisname
Besluit raad:

16.

Sluiting

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

