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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 7 april 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 24 maart 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. Bekrachtigen collegebesluit tot opleggen geheimhouding 

Gevraagd besluit: Het collegebesluit tot opleggen geheimhouding opleggen voor de in het voorstel  
genoemde stukken. 
Besluit raad:  

 
8. Wensen en bedenkingen kenbaar maken aandelenoverdracht Essent aan RWE 

Gevraagd besluit: Geven van wensen of bedenkingen ten aanzien van het voorlopige besluit van 
Burgemeester en Wethouders om: 

          1. Toe te treden tot de Offer, Sale and Purchase Agreement tussen Essent N.V. en RWE AG d.d. 20                    
februari 2009, waarmee de gemeente haar aandelen Essent N.V. verkoopt aan RWE en participeert in de 
overeengekomen reservering voor garanties en vrijwaringen aan RWE.  
2. Deel te nemen in Enexis Holding N.V. en te participeren in het verzorgen van vreemd vermogen voor         
Enexis (bruglening). 
3. Deel te nemen in Essent Milieu Holding B.V. en de andere voor de transactie benodigde 
vennootschappen (te weten: Maastricht Vennootschap, EPZ Vennootschap, CBL Vennootschap, Extra 
Zekerheid Vennootschap, Bruglening Vennootschap en Claim Staat Vennootschap).    
Besluit raad:  

 
AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
9. Vaststellen verordening auditcomité  

Gevraagd besluit: Vaststellen van de verordening auditcomité gemeente Tynaarlo 2009. 
Besluit raad:  

 
10. Projectbesluit Burg. J.G. Legroweg 98a te Eelde. 

Gevraagd besluit:      
1.  In te stemmen met het opstarten van de projectbesluitprocedure voor het perceel Burg. J.G. Legroweg 

98 A, Eelde. 
2.  Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Burg. J.G. Legroweg 98 A Eelde te 

delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
Besluit raad:  

 
11. Besluiten tot agenderen burgerinitiatief  

Gevraagd besluit: Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief te agenderen voor de 
eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
Besluit raad:  

  
12. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 10 maart, 17 maart 2009, 24 maart 2009 
 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 25 februari 2009, aan gemeenteraad, betreft wijzigingen AWBZ en de gevolgen voor de gemeente; 
- 25 februari 2009, aan Stichting Hippisch Centrum Eelde, betreft Hippisch Centrum Eelde; 
- 03 maart 2009, aan de heer J. Sikkema, betreft reactie brief 19 januari 2009; 
- 10 maart 2009, aan fractie D66, betreft 30 km/uur zones; 
- 10 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft actualisering Businessplan GAE 2008; 
- 10 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft informatieavond winkelgebied Zuidlaren; 
- 11 maart 2009, aan Drente EPA-adviseurs, betreft concurrentievervalsing Wonen ++; 
- 11 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft koppelverkoop Ecostream; 
- 18 maart 2009, aan leden van de raad, betreft verpakkingsplastics; 
- 24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft houtgestookte verbrandingsovens en 

biomassavergistingsinstallaties; 
- 24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft overleg VVV Nederland; 
 



 

Informatie college over: 
- Rapportage implementatie BuitensteBinnen (DVC) 2008 
- Brandveiligheid thuis (n.a.v. punt op de actielijst) 
- Gebiedsgebonden Politiezorg (GGPZ) (n.a.v. punt op actielijst) 
- Projectplan herziening bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo 

Besluit raad:  
 
13. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 maart 2009) 
Besluit raad:  

 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Rapporten/ boekwerken: 
- VNG, actualiteitencolleges Gemeentewet 2008/2009 
- VNG, transparant bestuur 
Jaarverslagen: 
- Jaarverslag ondernemingsraad 2008, gemeente Tynaarlo  
- Jaarverslag 2007, S.E.W. 
- Jaarverslag 2007, Woonborg 
- Jaarverslag 2008, Culturele Advies Commissie Gemeente Tynaarlo (CAGT) 
Kranten: 
- De Vriezer Post, nrs.11, 12 
- Dorpsklanken, nrs. 9, 10, 11 
Nieuwsbrieven: 
- Alescon, bestuurswisseling Alescon en Alescon Sales & Participation BV; 
- Kunstfactor sectorinstituut amateurkunst, verkiezingsprogramma voorjaar 2010; 
- Informatiepunt Duurzaam Bouwen, maart 2009 
- VNG, verzoek om deel te nemen aan enquête over veiligheid; 
- VNG, ledenbrieven: 09/038/039 
- National Comité 4 en 5 mei, Vier Vrijheid, nr. 1 maart 2009; 
- Blij veilig mobiel, brochure 
Tijdschriften: 
- Hanze magazine, nr. 1 februari/maart 2009; 
- Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing, nr. 3 maart 2009; 
- Overheidsmanagement, nr. 3 maart 2009; 
- VNG magazine, nr. 7 2009; 
- OOG voor welstand, nr. 17 2009; 
- Noord NL, maart 2009 
Overig 
- Politie Drenthe: Agenda en bijbehorende stukken vergadering Regionaal College op 25 maart 2009; 
Uitnodigingen: 
- Klompenmuseum gebr. Wietzes, opening tentoonstelling “de ondraaglijke lichtheid” op 28 maart 2009; 
- Trias, Graffiti expositie, vrijdag 17 april a.s. 

 Besluit raad:  
 
15. Gemeenschappelijke Regelingen 

- Regiobureau, brief aan leden Regionaal College politie Drenthe over de financiële situatie politie 
Drenthe.  

 Besluit raad:  
 

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

 
(T*)= tijdslimiet  


