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Bijlage[n]
diversen

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 25 augustus 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 30 juni 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.

Voorbereidingsbesluit Zuidlaarderweg 9 te Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. het bezwaarschrift tegen het op 14 oktober 2008 genomen voorbereidingsbesluit niet ontvankelijk
verklaren;
2. het op 14 oktober 2008 genomen voorbereidingsbesluit intrekken;
3. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel aan de Zuidlaarderweg te
Tynaarlo, kadastraal bekend gemeente Vries, sectie V nr. 1601, gelegen tussen het natuurbad en
Zuidlaarderweg 11;
4. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 4 september 2009.
Besluit raad:

8.

Vaststelling richtlijnen MER Tusschenwater (“T”)
Gevraagd besluit: De richtlijnen voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) Tusschenwater vaststellen
conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
Besluit raad:

9.

Verkeer kern Zuidlaren fase III
Gevraagd besluit: een krediet voteren van € 202.500,- voor de uitvoering van fase III, de aanleg van een
parallelweg langs de Emmalaan en Wilhelminalaan en de herinrichting van de Emmalaan en de
Wilhelminalaan.
Besluit raad:

10.

Voorstel tot deelname Kieskompas/ Stemwijzer ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2010
Gevraagd besluit: Keuze bepalen in deelname.
Besluit raad:

11.

Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Zeijen
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 531.440.- beschikbaar stellen.
Besluit raad:

12.

Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Groote Veen
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 1.510.343.- beschikbaar stellen.
Besluit raad:

AKKOORD / KORTE BESPREKING

13.

Het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Schipborgerweg 45a te Zuidlaren
Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel
Schipborgerweg 45a te Zuidlaren.
Besluit raad:

14.

Projectbesluit Imkersvereniging Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met het opstarten projectbesluitprocedure voor het perceel Osbroeken 1 zuidlaren
2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Osbroeken 1 Zuidlaren te delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders.
Besluit raad:

15.

Projectbesluit Brink 10 Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met het opstarten projectbesluitprocedure voor het perceel Brink 10 Tynaarlo
2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Brink 10 Tynaarlo te delegeren aan het
college van burgemeester en wethouders.
Besluit raad:

16.

Bestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderden.
Gevraagd besluit: Het ontwerpbestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderen ter inzage leggen ten
behoeve van vaststelling.
Besluit raad:

17.

Vervanging brandweervoertuig 32-31 brandweerpost Vries “T”
Gevraagd besluit:
1. Het benodigde krediet van € 160.000,- beschikbaar stellen
2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 18.720,- te dekken uit de reserve
“Brandweer materieel”.
Besluit raad:

18.

Aanschaf van afzetcontainers op de milieustraat
Gevraagd besluit: een krediet beschikbaar stellen van € 176.000,- voor de aanschaf van 21
afzetcontainers op de milieustraat in Tynaarlo.
Besluit raad:

19.

Controleprotocol jaarrekening 2009
Gevraagd besluit:
Het controleprotocol jaarrekening 2009 vaststellen met de volgende accenten:
- onderzoek naar het weerstandsvermogen;
- onderzoek naar projectcontrol
Besluit raad:

20.

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

21.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 23 juni 2009, 30 juni 2009, 7 juli 2009, 4 augustus 2009, 11 augustus 2009.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
2 juni 2009, aan de heer J.H. Kranenburg, betreft opleggen last onder dwangsom;
3 juni 2009, aan Stichting Dorpshuizen Drenthe, betreft gesprek wijziging Drank- en Horecawet;
9 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Wet WION;
9 juni 2009, aan fractie PvdA, betreft minimabeleid alleenstaande ouders, wetswijziging;
15 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft NSA Voorzieningen;
16 juni 2009, aan De heer V. van der Veen, betreft Rijksweg A7;
17 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft onderzoek naar aanleiding van aantijgingen
rondom de aanpak van het ziekteverzuim en ongewenste omgangsvormen Alescon;
17 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft uitnodiging informatieavond centrumplan
Eelde;
18 juni 2009, aan de leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk;
23 juni 2009, aan fractie D66, betreft cultureel erfgoed;
23 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkoop alcoholische dranken aan
minderjarigen;
29 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft BMC rapport, vertrek gemeentesecretaris;

-

30 juni 2009, aan Uitvaartvereniging Zuidlaren, betreft onderhoud nieuwe graven;
30 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft schade fietspad Oudemolen-Zeegse;
30 juni 2009, aan de leden van de raad, betreft verkoop gronden aan GAE;
2 juli 2009, aan de minister van VROM, betreft uitvoering toezegging aan gemeenteraad;
uitspreken van zorg tegen ontwerpbesluit omgevingsrecht)
3 juli 2009 aan de fractie van D66, betreft vragen stille reserves;
17 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft regionale bedrijventerreinen en
grondprijsafspraken;
7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afvalbeheer;
7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft kwijtscheldingsbeleid;
7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vervoer ouderen;
2 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Zuidoevers;
7 juli 2009, aan fractie Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft abri’s en bushaltes;
1 juli 2009, aan stichting kringloop organisatie Tynaarlo, betreft evaluatie kringlooporganisatie
2005-2008,
20 juli 2009 aan de fractie van de VVD, betreft aangiftes vernieling Tynaarlo;
24 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft drempels weg;
14 juli 2009, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft woonboten De Groeve;
24 juli 2009, email aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft reactie op straatborstelen;
27 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft vervolgtraject adviesstructuur WMO;
23 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft jaarverslag 2008 st. Trias;
29 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft milieuvergunning/ melding uitbreiding Roozand 1
Donderen;
4 augustus 2009, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft straatborstelen 2.

Informatie college over (ter inzage):
Ondertekening culturele alliantie met provincie Drenthe;
Cevan vervolg behandeling jaarrekening 2008 en begroting 2010;
Notitie Beëindiging samenwerking gemeente Haren;
Evaluatie kunst en cultuurbeleid 2005- 2008 en ontwikkelen voor nieuw beleid;
Jaarrekening stichting Trias.
Besluit raad:
22.

Informatie van de Rekenkamercommissie Tynaarlo
Brief gericht aan gemeenteraad d.d. 21 juli 2009, betreft wijziging onderzoeksprogramma 2009.
Besluit raad:

23.

Informatie van de Raadswerkgroep kaderbrief/planning & control gemeente Tynaarlo
verslagen van de vergaderingen d.d. 3 maart, 6 april, 11 mei en 8 juni.
Besluit raad:

24.

Ingekomen stukken
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 augustus 2009)
Besluit raad:

25.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Jaarverslagen:
- Jaarverslag 2008 Monumentencommissie Drents Plateau
- Jaarverslag 2008 Drents Plateau
Brochure:
- Raadsgriffie: publicaties nieuwe vergadervormen van gemeenteraden en raadsleden en werkdruk.
Diversen:
- Raad landelijk gebied, jaarverslag 2008;
- Milieufederatie, jaaroverzicht 2008;
- Zienn, jaarbericht 2008
- Milieufederatie, brochure “Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark”

- Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, rapport Kwaliteit in particuliere veiligheid
- Drents Plateau, museummagazine
- Ministerie BZKr, magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing juni/juli 2009
- Ministerie BZKr, uitvoeringsplan Herziening Interbestuurlijk Toezicht, juli 2009.
- VNG, Europese subsidiewijzer editie 2009.
- Ministerie BZKr, rapport: organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
- Inspectie Onderwijs, integraal toezicht jeugdzaken, werkende ketes?
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verzamelbrief juni 2009.
- Bouwend Nederland; aandachtspunten voor verkiezingsprogramma’s politieke partijen
- Vereniging Sport en Gemeenten, aandachtspunten verkiezingsprogramma’s pol partijen
- VVN, manifest voor verkiezingen gemeenteraad 3 maart 2010.
- VNG, eindrapportage, monitoring van het bestuursakkoord “waarstaatjegemeente.nl”
Kranten:
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- De Vriezer Post, nrs. 26, 27, 28, 29, 30
- Dorpsklanken, nrs. 26, 27, 28, 29, 30
Nieuwsbrieven:
- Regiobureau, nieuwsbrief besluit aanvullende bijdrage;
- Min. van BZK, subsidieregeling scholing en vorming (kandidaat) gemeenteraadsleden
- VNG, ledenbrief gemeentelijke internationale samenwerking;
- VNG, ledenbrief voortgang digitale verplichtingen Wet ruimtelijke ordening
- VNG, ledenbrief uitvoering motie Haarlemmermeer
- VNG, ledenbrieven 09/074/080/081/082/083/084/085/101
- VNG, ledenbrief 4e tranche Awb en gemeentelijke belastingpraktijk
- VNG, ledenbrief aanpak grieppandemie en Q-koorts
- VNG, ledenbrief beëindiging achtervangovereenkomsten NHG
- Regionale Brandweer Drenthe, Visie op brandveiligheid;
- De Handhavingskrant, juni 2009
- IAB Oudemolen, update
- Infokrant herinrichting Peize, nr. 13;
- Nieuwsbrief gemeente Tynaarlo, Waterwijk plan Ter Borch
- Nieuwsbrief Provincie Drenthe, netwerk natuur, 2e jaargang zomer 2009
- Nieuwsbrief Resource, energy valley, nummer 6, juli 2009.
- Nieuwsbrief De Veiligheidsregio, nr 2, juli 2009
- Nieuwsbrief Center Novem, editie Bodem, juli 2009
- ISD Radar, nr. 7 juli 2009
- SVN Nieuws, nr 02/2009,
Tijdschriften:
- Overheidsmanagement, special arbeidsmarkt nr. 1 juni 2009;
- Overheidsmanagement, nr. 6 juni 2009
- Oog voor Welstand, nr. 18 2009;
- Fietsverkeer, nr. 22, juni 2009;
- VNG, De Europese Gemeente, nr. 3;
- Noord.NL, nr. 6 juni 2009;
- Magazine Hulpverleningsdienst Drenthe, nr. 2;
- VNG Magazine, nr. 16 2009; 17 2009; 18 2009;
- VROM.nl, nr 06.2009
- Architectuur Lokaal, nr. 68;
- Stadswerk, nr. 5 2009;
- Digitaal bestuur, nr. 2 juli 2009;
- Provincies, nr. 6;
- Business Park magazine juli 2009.
Uitnodigingen
- TESC, uitnodiging 4 september 2009, te Emmen, vernieuwing in de woningbouw
- Informatiepunt duurzaam bouwen, symposium Bestaande bouw duurzaam d.d. 24 sep. 09;
- Opening MFA Borchkwartier, zaterdag 24 september 2009

- Expositie Geert Hamming en Henk Takens, 20 augustus, gemeentehuis Tynaarlo
- Uitnodiging VNG flitscongres veiligheid, 7 september 2009 te Utrecht
- Uitnodiging congres burgerleden in welstandscommissies d.d. 25 sept. 2009 te Apeldoorn;
Besluit raad:
26.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Veiligheidregio Drenthe, vastgestelde jaarstukken 2008/2010
Besluit raad:

27.

Sluiting

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

