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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 donderdag 11 maart 2010, 
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/ mededeling  

 
2. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 

Artikel 14 van de Gemeentewet geeft aan, dat de leden van de raad, alvorens zij hun functie kunnen 
uitoefenen, in handen van de voorzitter de eed of de belofte afleggen. 
 

3. Vaststellen van de agenda  
 

4. Vragenrecht  
 

5. Uitkomst/ stand van zaken collegeonderhandelingen/ benoeming wethouders  
Artikel 35 van de Gemeentewet zegt, dat de raad de wethouders benoemt. Het moment van benoeming 
hangt af van de voortgang van de collegeonderhandelingen. 
 
 
 



 

 
2

6. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters van de raad 
Artikel 77 van de Gemeentewet geeft aan, dat het voorzitterschap bij verhindering of ontstentenis van de 
burgemeester wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien één of meer leden van 
de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De 
raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten. 
 

7. Informatie uit het college/ namens het college (ter inzage) 
Besluitenlijsten van 9 februari 2010, 16 februari 2010, 23 februari 2010, 
 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d. 
-     2 februari 2010, aan leden raad; Stand van zaken herindicaties AWBZ pakketmaatregelen; 
-     3 februari 2010, aan fractie Groen Links; Evaluatie jaarwisseling 2009/ 2010; 
-     3 februari 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Evaluatie jaarwisseling; 
-     4 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Checklist dienstverlening 2010; 
-     4 februari 2010, aan leden raad; Aanvullende Meerjarige uitkering (MAU) en Incidenteel      
      aanvullende Uitkering (IAU) inkomensdeel Wet Werk Bijstand (bijstandsuitkeringen;) 
- 4 februari 2010, aan leden raad; Bestemmingsplan buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen; 
- 4 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Milieuvergunning Bio Energie Bunne; 
- 5 februari 2010, aan leden raad; Keuze voor een architect i.p.v. een prijsvraag voor MFA  
- Groote Veen; 
- 8 februari 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Strooibeleid, sneeuwruimen gemeente Tynaarlo; 
- 9 februari 2010, aan leden raad; Benchmark maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2009; 
- 15 februari 2010, aan fractie CDA; Waterleiding Veninge Zuidlaren; 
- 15 februari 2010, aan fractie CDA; Woningbouw Oude Asserstraat 38 Vries; 
- 16 februari 2010, aan leden raad; Toeristische Informatievoorziening; 
- 17 februari 2010, aanwonenden Hoofdweg Paterswolde, t.a.v. dhr. E. van de Vliert; Inritten Hoofdweg 

Paterswolde 
- 18 februari 2010, aan leden raad; Evaluatie pilot “Jeugd en nieuwe media”; 
- 18 februari 2010, aan leden raad; Voortgang renovatie zwembaden; 
- 19 februari 2010, aan leden raad; Integrale Schuldhulpverlening gemeente Tynaarlo; 
- 19 februari 2010, aan leden raad; Zorgcatalogus Hulp bij het huishouden WMO; 
- 24 februari 2010, aan leden raad; Beslissing op bezwaar vergoeding kosten brand De Punt; 
- 24 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Reclameborden; 
- 25 februari 2010, (mail) aan leden raad; Evaluatie en voortgangsrapport “Tynaarlo is 

millenniumgemeente” 
 

Overige besluiten 
- Beleidsplan 2010- 2011 Brandweer Aa Tyn; 
- Begroting Centrum voor kunst en cultuur(ICO) 2010 
Besluit raad:  

 
8. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 1 maart 2010)  

Besluit raad:  
 

9. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
10. Sluiting 
 

Bijlage: -  Actielijst stand van zaken toezeggingen in de raad   
 

 
Na afloop vergadering: Informele bijeenkomst i.v.m. installatie 
 
 


