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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 26 mei 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 12 mei 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 
 



 

 
BESPREKEN 
 
7. Ontwerpbegroting 2010 Intergemeentelijke Sociale Dienst (T) 

Gevraagd besluit: Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de    
ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.  
Besluit raad: 

 
AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
8. Milieujaarverslag 2008/ milieuprogramma  

Gevraagd besluit: in te stemmen met het milieujaarverslag 2008/ milieuprogramma 2009. 
Besluit raad:  
 

9. Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur 
Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur; 
2. Akkoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de implementatie Impulsregeling 

brede scholen, sport en cultuur, waaronder het oormerken van het enveloppengeld sport en cultuur à 
€ 36.450 voor de periode 2010-2011; 

3. Een krediet inrichten voor de middelen ten behoeve van de implementatie Impulsregeling brede 
scholen, sport en cultuur; 

4. Een bestemmingsreserve inrichten voor de niet-bestede middelen 2009. 
Besluit raad:  

 
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 het Presidium 

Gevraagd besluit: kennisnemen fractieafrekeningen 2006, 2007 en 2008. 
Besluit raad:  
 

12. Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
 Gevraagd besluit: kennisnemen van onderzoeksprogramma 2009. 

Besluit raad:  
  
13. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 28 april 2009, 6 mei 2009, 12 mei 2009 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 18 maart 2009, aan leden van de raad, betreft verpakkingsplastics; 
- 24 maart 2009, aan mevrouw J.A. Nijenhuis-Lobeek, betreft werkzaamheden Schipborgerweg; 
- 26 maart 2009, aan fractie PvdA, betreft oud papier verenigingen; 
- 7 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betrteft stand van zaken handhaving gemeente Tynaarlo; 
- 15 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkeer kern Zuidlaren- fase 3; 
- 22 april 2009, aan fractie D66, betreft archeologie en ruimtelijke ordening; 
- 23 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft nieuwe kunst- en cultuurnota 2010-2014; 
- 27 april 2009, aan fractie D66, betreft bestemmingsplan Bloemenveiling; 
- 28 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft incident en rampenbestrijdingsplan GAE; 
- 7 mei 2009, aan fractie PvdA, betreft groenvoorziening De Fledders; 
- 7 mei 2009, aan fractie PvdA, betreft minimabeleid, verlenging afdoeningtermijn; 
- 11 mei 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft houtkachel Aqualeren; 
- 11 mei 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft landgoed 4 jaargetijden; 
- 13 mei 2009, aan leden van de raad, betreft processen infrastructurele werken; 



 

Informatie college over: 
- Organisatie verkiezingen Europees parlement 4 juni 2009; 
- Onteigening van een perceel grond t.b.v. de realisatie van de rondweg Wilhelmina/Emmalaan 

te Zuidlaren; 
- Stukken algemene vergadering van aandeelhouders GAE d.d. 22 april 2009; 

Besluit raad:  
 
14. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 mei 2009) 
Besluit raad:  

 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Brochure: 
- Stichting LOAZ, brochure Week van de Vooruitgang; 
Diversen: 
- Regiovisie, resultaten consultatiefase evaluatie 
Kranten: 
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 17, 18, 19 
- De Vriezer Post, nrs. 17, 18, 19 
- Dorpsklanken, nrs. 16, 17, 18 
Nieuwsbrieven: 
- VNG ledenbrieven, nr. 09/049/052/059/720 
- Ondernemingsraad Tynaarlo, april 2009; 
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 44 april 2009; 
- Vaco, persbericht over toepassing rubbergranulaat van gemalen banden; 
- Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, krant Op stap-09; 
- WSW- nieuwsbrief nummer 2 mei 2009; 
- De veiligheidsregio, nr. 1 mei 2009; 
- SVN nieuws, nr. 1 2009; 
- Vereniging Klimaatverbond Nederland, speerpunten gemeentelijk klimaatbeleid; 
- Keurmerkveiligeschool.nl, scholen niet brandveilig; 
- Gemeente Tynaarlo, ter Boch, nieuwsbrief Waterwijk, nr. / mei 2009; 
- Ministerie van SZW, verzamelbrief april 2009. 
Rapporten/ boekwerken: 
- Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, rapport Onderzoek Provincies (afsluitende rapportage); 
- Integraal toezicht jeugdzaken, jaarwerkprogramma jeugd 2009; 
- Natuurmonumenten, jaarverslag 2008 (niet bijgevoegd, te downloaden via www.natuurmonumenten.nl)  
- Deloitte, handboek Gemeente Governance, de jaarrekening: driedimensionaal bekeken; 
Tijdschriften: 
- Noorderbreedte, nr 2 2009 
- Circuit, april 2009; 
- Citizen today, april 2009; 
- Provincies, april 2009; 
- Stadswerk, nr. 3 2009; 
- VNG Magazine, nr. 11, 2009; 
- Raad, magazine voor maatschappelijk betrokken mensen. 

 Uitnodigingen: 
 - Initiatiefgroep GGZ-WMO- symposium “zwerven door het leven”d.d. 17 juni 2009; 
 - Informatiepunt Duurzaam Bouwen, informatiemiddag duurzaam bouwen d.d. 5 juni 2009; 
 - Zorgbelang Drenthe, themadag Begeleiding op 27 mei uitgesteld; 
 - BOKD, Veldnamenfestival, 2 t/m 7 juni te Anloo; 
 - Drents Plateau, symposium “Weg van Welstand” d.d. 26 juni te Diever; 
 Besluit raad:  

 
 
 



 

16. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


