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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 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.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 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.

Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014
Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde prioriteiten
Besluit raad:

8.

Onderzoek Subsidieverlening TRIAS (onderzoek Rekenkamercommissie Tynaarlo)
Gevraagd besluit: Het rapport bespreken en desgewenst de discussie daarover voeren.
Besluit raad:

9.

Nota lokale heffingen 2009
Gevraagd besluit: De Nota Lokale Heffingen 2009 vaststellen
Besluit raad:

10.

Vaststellen van het milieuprogramma 2010
Gevraagd besluit:
1. Het milieuprogramma 2010 vaststellen
2. Incidenteel € 60.000,- beschikbaar stellen uit de Algemene Reserve Grote Investeringen voor extra
controles in 2010. Bij een positief resultaat van de jaarrekening 2009, het bedrag van € 60.000,terugstorten in de ARGI.
Besluit raad:

AKKOORD/KORT BESPREKEN
11.

Onteigening percelen te Eelderwolde (fam. Stroetinga)
Gevraagd besluit:
1. Onteigening ten name van de gemeente Tynaarlo, van de percelen kadastraal bekend Gemeente
Eelde, sectie A, nummers 1313 ged. en 1354 ged., één en ander zoals aangegeven op de bij dit
ontwerpraadsbesluit behorende onteigeningslijst en grondplantekeningen
2. Het onteigeningsplan Ter Borch betreffende de onder sub 1 genoemde percelen ten behoeve van de
realisatie van het bestemmingsplan “Ter Borch” ter inzage leggen.
Besluit raad:

12.

Opstarten bestemmingsplanprocedure voor landgoed Zeijen (Pathuis) te Zeijen
Gevraagd besluit: Instemmen met het opstarten van de procedure tot het opstellen van een
bestemmingsplan voor landgoed Zeijen (Pathuis) te Zeijen
Besluit raad:

13.

Beschikbaar stellen krediet aankopen centrumplan Eelde
Gevraagd besluit: Een krediet van € 34.000,- beschikbaar stellen voor de aankoop van een
perceel grond binnen het “Centrumplan Eelde”
Besluit raad:

14.

Bouw veldschuur ten behoeve van particulier natuurbeheer op het perceel Groningerstraat 25 te Midlaren
“T”
Gevraagd besluit:
1. Medewerking verlenen aan de bouw van een veldschuur van 140 m2 op het perceel Groningerstraat
25 te Midlaren;
2. Burgemeester en wethouders uit te nodigen die bouw mogelijk te maken in het
ontwerpbestemmingsplan “Kleinere Kernen, onderdeel Midlaren”.
Besluit raad:

15.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De uit deze vergadering voortvloeiende begrotingswijzigingen vaststellen.
Besluit raad:

16.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van 3 en 10 november 2009
Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.
- 14 oktober 2009 aan Afdeling Dierenbescherming Assen e.o., betreft paardenmarkten
- 26 oktober 2009 aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft zienswijzen woonboten de Groeve
- 29 oktober 2009 aan de gemeenteraad, betreft toelichting op verschil reservepositie begroting
- 2009 en 2010
- 2 november 2009 aan de gemeenteraad, betreft inschakeling accountant bij 5-jaarlijkse afrekening
primair onderwijs
- 9 november 2009 aan de gemeenteraad, betreft herplaatsing beeld Haan
- 10 november 2009 aan de gemeenteraad, betreft (her)ontwikkeling woningbouw Bovendiepen
Informatie college over (ter inzage):
geen
Besluit raad:

17.

Ingekomen stukken
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 november 2009)
Besluit raad:

18.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Kranten:
- Vriezer Post, nrs.:44, 45 en 46
- Oostermoer- Noordenveld, nrs.:44 en 45
- Dorpsklanken, nrs.:44 en 45
Nieuwsbrieven:
- VNG, ledenbrief: 7 oktober 2009, terugdringen overlast en verloedering
- VNG, ledenbrief: 4 november 2009, aanpassing modelverordeningen VNG i.v.m. lex silencio positivo
- Nieuwsbrief Leefbaar Tynaarlo, nr. 49 2009.
- Nieuwsbrief Instituut voor Publiek en Politiek, jongeren actief
- Nieuwsbrief Vluchtelingenwerk Nederland, nr. 2, najaar 2009.
- Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, toon karakter etc.
- Nieuwsbrief BMC, integriteitontwikkelingen gemeenteraden
Tijdschriften:
- VNG Magazine nr.: 25
- Stadswerk nr 8, 2009
- SDU uitgeverij, Raadsledennieuws nr. 5 oktober 2009.
Uitnodigingen:
- Ministerie BZKR, congres GBA, 17 december te Oegstgeest
Besluit raad:

19.

Gemeenschappelijke Regelingen
- geen stukken ontvangen
Besluit raad:

20.

Sluiting

Bijlage:
Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad

