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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 27 oktober 2009, 
aanvang 14.00 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 13 oktober 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. Procedure behandeling Najaarsnota 2009 en Begroting 2010 

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure 
Besluit raad:  

 
8. Najaarsnota 2009 “T“ (*) 

Gevraagd besluit: De najaarsnota 2009 vaststellen en akkoord gaan met de concrete  
          voorstellen genoemd onder 2 tot en met 7 in de toelichting op pagina 2 en volgende, zijnde:  
 

1. Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2009 en het nadeel van €  89.566 onder aftrek van  
        de posten onvoorzien ten laste brengen van de algemene reserve grote investeringen. 
2. Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds     
        ten behoeve van de meerjarenbegroting 2010-2013 en de gelden voorlopig “parkeren” tot het   
        voorjaar 2010.  

          3.     Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.187.534 mee te  nemen naar 2010 om de      
                  werkzaamheden af te ronden.  
          4.     Kennisnemen van de bedrijfsvoeringrapportage. (Onderdeel 5 najaarsnota) 
          5.     Kennisnemen van de bestuursrapportages. (Onderdeel 6 najaarsnota) 
          6.1  Kennisnemen van de rapportages over de projecten.(Onderdeel 7 najaarsnota) 
          6.2  De exploitatieopzet van het complex Oude Tolweg- zuid vaststellen. 
          6.3  Kennisnemen van de exploitatieverkenning van het complex Zuidoevers.   

Besluit raad:  
 
9. Begroting 2010(stukken reeds in uw bezit) “T” (*) 

Gevraagd besluit:  
          1) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2010 vaststellen 
          2) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de meerjarenbegroting 2011-2013 en deze   
              als richtinggevend beschouwen 
          3) Het college autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van de 30 beleidsprogramma’s. 

Besluit raad:  
 
10. Begrotingswijzigingen  

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

  
11. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  

Besluitenlijsten van 29 september, 6 oktober 2009, 13 oktober 2009.  
 
Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 2 december 2008 aan de gemeenteraad, betreft woonboten de Groeve;  
- 30 juni 2009 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft BMC rapport/ vertrek directeur- 

gemeentesecretaris; 
- 21 juli 2009 aan de heer K. Noorda, betreft geluidhinder; 
- 20 augustus 2009 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afval bloemencorso; 
- 4 september 2008 aan de heer R. Kraaijenbrink, betreft conceptplan De Groeve; beantwoording 

vragen inzake waterschapslocatie; 
- 1 oktober 2009, aan de gemeenteraad, betreft Aanvraag Aanvullende Meerjarige Uitkering (MAU) 

inkomensdeel Wet Werk en bijstand (bijstandsuitkeringen); 
- 1 oktober 2009, aan de fractie leefbaar Tynaarlo, hard rijden over de Schipborgerweg; 
- 9 oktober 2009, aan de gemeenteraad, betreft begroting 2009 stichting Baasis; 
- 9 oktober 2009, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft hoe serieus nemen we onze bewoners; 
- 12 oktober 2009, aan de fractie D66, mevrouw Van den Berg, betreft vragen krediet Groote Veen. 
 



 

Informatie college over (ter inzage): 
- ICO, centrum voor kunst en cultuur, betreft naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten voor kinderen in 

Tynaarlo en Zuidlaren; 
Besluit raad:  
 

12. Ingekomen stukken   
-  verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 oktober 2009) 
Besluit raad:  
 

13. Stukken in de leesmap ter kennisneming  
Jaarverslagen: 
- Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.  
Brochures: 
- Informatiepunt duurzaam bouwen, data van lezingen, excursies en symposia over toekomstgericht 

bouwen, 2/ 8/ 12/ 22 oktober, 10/ 19/ 26 november 
Diversen: 
- Gedeputeerde Staten Groningen, Provinciaal omgevingsplan 2009-2013  
       en Omgevingsverordening 2009; 
       Recreatieschap Drenthe, kwartaalverslag algemeen bestuur; 
-      Project Regio Tram, aanbieding “Schetsboek Lijn 2”; 
-      Drents Plateau, verslag symposium “ Weg van Welstand”gehouden op 26 juni jl.; 
-      Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo, verslag doelmatigheid en doeltreffendheid van de    
       subsidieverstrekking aan stichting Trias door de gemeente Tynaarlo. 
   Kranten: 
- De Vriezer Post, nr. 40, 41; 
- Oostermoer- Noordenveld, nr. 40, 41; 
- Dorpsklanken, nr. 40, 41; 
- De Veiligheidsregio, nr. 3. 
Nieuwsbrieven: 
- VNG, ledenbrief: Aankondiging publiekscampagne goed rioolgebruik; 
- VNG, ledenbrief: Terugdringen overlast en verloedering; 
- VNG, ledenbrief: De Lissabonstrategie in Nederlandse regio’s en gemeenten; 
- VNG, ledenbrief: Gemeentelijke schuldhulpverlening: wetsvoorstel en tijdelijke extra middelen; 
- VNG, ledenbrief: Reparatiewet VROM; 
- Resource (Energy valley), nr. 7; 
- Drents Plateau, “Erfgoededucatie”; 
- BRO: Ruimte nr. 47; 
- Provincie Drenthe; Gedeputeerde Staten, Financieel toezicht begroting 2010; 
- Leefbaar Tynaarlo nr. 48. 
Tijdschriften: 
- VNG, De Europese Gemeente, nr. 5; 
- VNG Magazine nr. 23; 
- Noord NL nr. 7; 
- De Handhavingskrant, september 2009;  
- De Tramkrant nr. 3; 
- Overheidsmanagement, nr. 10; 
- Noorderbreedte nr. 4. 
Uitnodigingen: 
- VNG, conferentie ” Grensverleggend Actief”, 19 november 2009 in de Rijtuigenloods te Amersfoort, 

van 90.00 uur tot 18.00 uur; 
- VNG, Studium Generale- bijeenkomsten, 19 november, 17 december 2009, 14 januari, 11 februari 

2010 in Slot Zeist, van 15.00 uur tot 18.15 uur; 
- Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, symposium scholenbouw, 12 november in het 

Noorderdierenpark te Emmen, van 12.30 uur tot 17.00 uur; 
- Drentse Musea, Eerste Drentse Museumcongres, 9 november in ‘De Tamboer’ te Hoogeveen, van 

13.00 uur tot 17.00 uur’ 



 

- Expositiecommissie Tynaarlo, expositie “Pendente Lite”, 30 oktober in Gemeentehuis Tynaarlo in 
Vries, van 15.45 uur tot 17.00 uur; 

- Provincie Drenthe, informeel bezoek aan jeugdzorginstellingen 14 november tot en met 20 november; 
- Informatiepunt duurzaam bouwen, 26 november, 9.00 uur in het Informatiepunt in Groningen, 
        
Besluit raad: 
 

14. Gemeenschappelijke Regelingen 
-   Hulpverleningsdienst Drenthe, Jaarverslag 2008 regionale Brandweet Drenthe en GHOR Drenthe; 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet 
 
  
 
  
 
 

  


