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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 30 juni 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. 
Voorafgaande aan de vergadering is een kort muzikaal optreden van groep 8 van de basisschool O.B.S.  
Het Oelebred te Tynaarlo. 
 
De raadsvergadering van 30 juni wordt live uitgezonden via internet (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 16 juni 2009, vaststellen actielijst, 

vaststellen vergaderrooster 2010 
 

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 



 

AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
-   
 
BESPREKEN 
 
7.       Procedure behandeling Voorjaarsnota 2009 inclusief Perspectievennota. 

Gevraagd besluit: in te stemmen met de voorgestelde procedure 
          Besluit Raad: 
 
8.       Nota Reserves & Voorzieningen 2009 
          Gevraagd besluit: De nota reserves en voorzieningen 2009 vaststellen. 
          Besluit Raad: 
 
9.      Voorjaarsnota 2009 
         Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2009 vaststellen. 
          Besluit raad:  

 
10.     Perspectievennota 2009  

Gevraagd besluit:  
1) De perspectievennota 2009 vaststellen als kader voor de begroting 2010 en de jaren   2011 – 2013.  
2) Oplossingsrichtingen aangeven voor het realiseren van een sluitende begroting 2010 en de jaren 

2011-2013. 
Besluit raad:  
 

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

  
12.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 8 juni 2009, 16 juni 2009 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 2 juni 2009, aan fractie GroenLinks, betreft businessplan GAE; 
- 2 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft toezeggingen college aan de gemeenteraad            

omtrent “Oude Tolweg Zuid” 
- 2 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vragen en onduidelijkheden plannen “Oude Tolweg 

Zuid” 
- 3 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft aanpassen rijwielpaden en inritten langs het  

fietspad aan de Hoofdweg te Paterswolde; 
- 5 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft inloopavond Vries Nieuwe Stukken; 
- 18 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk. 
 
Informatie college over: 

- Het globaal ontwikkelkader Vries, Nieuwe stukken; 
- Proforma bezwaarschrift tegen besluit om geen bijdrage te verlenen inzake kosten brand De 

Punt; 
- Opkomsttijden basisbrandweerzorg. 

Besluit raad:  
 
13.     Ingekomen stukken   
          - verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 juni 2009) 

Besluit raad:  
 



 

14.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
Brochure: 
- Ministerie van BZK, brochure Verantwoordelijk burgerschap 
- VNG, publicatie “Op het tweede gezicht”, gemeentelijke vergaderpraktijken nader beschouwd. 
- Inspectie Werk en Inkomen, onderzoek beveiliging en privacy in de SUWI-keten. 
Jaarverslagen: 
- RIGO Research en Advies BV, jaarverslag 2008 
- Jaarbericht 2008/ jaarplan 2009 STAMM Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe. 
Kranten: 
- Oostermoer-Noordenveld, nrs. 23 
- De Vriezer Post, nrs. 23, 24 
- Dorpsklanken, nrs. 22, 23 
Nieuwsbrieven: 
- VNG ledenbrieven 09/068, 09/069, 09/075/ 077 
- Provincie Drenthe, nieuwsbrief Verkeers- en Vervoersberaad 
- Van Heijst & Partners, nieuwsbrief gebiedsontwikkeling en dualisme 
- Informatiepunt Duurzaam Bouwen, nieuwsbrief juni 2009 
- Leefbaar Tynaarlo, nr. 45, mei 2009 
- Stichting Baasis, nieuwsbrief 
Tijdschriften: 
- De Europese Gemeente, nr. 3 juni 2009 
- VROM.NL, nr. 05/2009 
- VNG Magazine, nr. 15, 2009 
Uitnodigingen: 
- Recreatieschap Drenthe, uitnodiging heropening fietsknooppuntennetwerk Drenthe, 3 juli a.s. 

 Besluit raad:  
 

15.     Gemeenschappelijke Regelingen 
- Meerschap Paterswolde, agenda en stukken vergadering van 22 juni 2009  
(incl. concept jaarverslag en jaarrekening 2008) 

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


