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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 12 oktober 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  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 september 2010 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 
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BESPREKEN 
 
 
7. Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 
          Gevraagd besluit: De Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
     
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
8. Bestemmingsplan Molenkamp Zeegse 
          Gevraagd besluit: Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse en dit  
          bestemmingsplan vrijgeven voor vooroverleg en inspraak.   
          Besluit raad:  
 
9. Stichting Baasis jaarrekening 2009  
          Gevraagd besluit:  De jaarrekening 2009 van de stichting Baasis goedkeuren.  
          Besluit raad:    
 
10. Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo en kadernota subsidiesystematiek   “T” 
          Gevraagd besluit:  

a. akkoord gaan met de concept kadernota subsidiesystematiek, 
b. akkoord gaan met de concept Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011, 
c. de stukken vrijgeven voor inspraak.  

          Besluit raad:     
 
11. Informatie uit het college/ namens het college 

Besluitenlijsten van 7, 14, 21 en 28 september 2010.  
 
Afschrift van brieven (e-mail) van het college (verzonden) d.d.: 
- 12 augustus 2010 aan de heer J. Hoving, betreft ontvangen verzoek om handhaving; 
- 12 augustus 2010 aan de heer J. Vrieling, betreft afwijzing verzoek om handhaving; 
- 8 september 2010 aan de fractie van het CDA, betreft rotonde Meerweg- Groningen te Paterswolde; 
- 9 september 2010 aan de heer W. J. Grol, betreft bezwaren Groote Veen te Eelde; 
- 14 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft Begroting 2011 Hulpverleningsdienst Drenthe; 
- 20 september 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft aanvullende informatie over 

ondergrondse diftarcontainers Zeegse; 
- 20 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken en projectbesluit baanverlenging 

Eelde; 
- 28 september 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft te hoge WOZ- waarden; 
- 28 september 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft containerbakken. 
Overige (ter inzage): 
- Boekje Renovaties bruggen uitgevoerd in 2006 t/m 2009; 
- Bouwplaninitiatief voor het oprichten van een woning aan de Noordhoff ong. te Zuidlaren; 
- Evaluatie toezicht publiek terrein. 
Besluit raad:    
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12. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 september 2010) 

Besluit raad:  
 

13. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
14. Gemeenschappelijke Regelingen 

-    Notitie: “Gebiedsgebonden en informatiegestuurd politiewerk, een herindeling van Politie Drenthe”; 
          -    Bestuursmededelingen Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling VDG september 2010; 
          -    Conceptagenda voor de openbare vergadering op 4 oktober aanstaande van het Algemeen Bestuur 
                van het “Meerschap Paterswolde”. 
          Besluit raad:  
 
15. Sluiting 

           
 
 
“T” = tijdgebonden 
 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


