
 

Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 maart 2009 
 
Onderwerp:  Verzoek van de Stichting Ruitersportvereniging De Ravenruiters te 

Eelde-Paterswolde op grond van de Verordening Burgerinitiatief.   
 
Portefeuillehouder:   Presidium 
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266606  
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief te 

agenderen voor de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
 
Bijlagen:     
-   verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
Ter inzage: 

- de verordening van 28 mei 2002 “verordening burgerinitiatief” 
- de betreffende onderdelen uit de “beleidsnota sport”  
- het raadsvoorstel van 11 september 2007 “initiatiefvoorstel fractie leefbaar tynaarlo 

erfpachtsconstructie stichting Hippisch Centrum Eelde 
- notulen raadsvergadering 11 september 2007 
- brieven fractie Leefbaar Tynaarlo m.b.t. “staatssteun” (sept 2006) en de antwoordbrief van 

het college daarop (oktober 2006)  
 
 

TOELICHTING 

Op 18 maart jl. is door stichting De Ravenruiters uit Eelde-Paterswolde  een verzoek 
(burgerinitiatiefvoorstel) bij de raad ingediend tot oprichting van een niet commercieel te exploiteren 
manege. Men wil dat de raad deze manege opneemt in de categorie B van de beleidsnota Sport, zodat zij 
in aanmerking kunnen komen voor de 1/3 – 2/3 regeling.  
Net als de voetbal-, hockey- of tennisverenigingen in de gemeenten kan de stichting niet zonder een 
dergelijke bijdrage voortbestaan.  
De Ravenuiters verzoeken de raad de regeling van toepassing te verklaren op de hen gewenste manege, 
die gerealiseerd zou kunnen worden op de daarvoor bestemde lokatie in het plan “de Marsch” Indien de 
raad een positief principeuitspraak hierover doet wil de stichting op korte termijn een begroting indienen 
voor hun bouwplannen. Ook verzoekt de stichting de benodigde grond voor een symbolisch bedrag als 
erfpachtcanon beschikbaar te stellen.. 
Het verzoek voldoet aan de eisen  v.w.b. de verordening. 

Vervolgprocedure 

In artikel 6 van de verordening wordt aangegeven, dat de raad in de eerstvolgende vergadering na de 
datum van indiening van het verzoek beslist of het voorstel op de agenda van de raad wordt geplaatst. 
Indien het verzoek wordt toegekend agendeert de raad het verzoek op de eerstvolgende vergadering (21 
april 2009). Verzoeker wordt dan voor deze vergadering uitgenodigd en krijgt de gelegenheid om het 
burgerinitiatiefvoorstel toe te lichten. 



 

Gevraagd besluit 

Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief te agenderen voor de eerstvolgende reguliere 
raadsvergadering 
 
Namens het presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,  voorzitter 
 
 
 
J.L. de Jong,                  griffier. 


