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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 13 april 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 besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 maart 2010 en 6 april 2010 (wordt 

nagezonden) 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. Debat: Coalitieakkoord 2010-2014 “Tynaarlo op Koers” (wordt nagezonden) 

Qua procedure wordt voorgesteld het debat over dit onderwerp uit maximaal twee termijnen te laten 
bestaan en dat de fracties hiervoor in totaal maximaal 8 minuten spreektijd krijgen. Interrupties worden in 
principe niet tot de spreektijd gerekend. 

          Besluit raad: 
 
8. Benoeming wethouders 

Artikel 35 van de gemeentewet geeft aan dat de raad de wethouders benoemt. 
          Besluit raad: 
 
9. Beëdiging wethouders 

Artikel 41a van de gemeentewet geeft aan dat de wethouders, alvorens deze hun functie kunnen 
uitoefenen, in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen.  

          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN            
 
10. Beëdiging steunfractieleden  
          Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van de steunfractieleden over te gaan. 
          Besluit raad: 
 
11. Benoeming leden Audit Comité (wordt nagezonden) 
          Gevraagd besluit: De leden van het Audit Comité benoemen.  
          Besluit raad: 
 
12. Benoeming leden raadswerkgroep kaderbrief/ planning & control (wordt nagezonden) 
          Gevraagd besluit: De leden in de raadswerkgroep benoemen. 
          Besluit raad: 
 
13. Bestemmingsplan Roozand 1 en 1A te Donderen  
          Gevraagd besluit:  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Roozand 1 en 1A te Donderen. 
2. Het ontwerp bestemmingsplan Roozand 1 en 1A te Donderen ter inzage te leggen. 

          Besluit raad: 
 
14. Vervangen 2 brandweervoertuigen post Eelde en post Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:  

1. In te stemmen met het vervangen van 2 brandweervoertuigen voor de posten Eelde en 
Zuidlaren. 

2. Daarvoor een krediet van € 320.000.- beschikbaar stellen en de structurele kapitaallasten vanaf 2011 
met €.17.920.- verhogen en vanaf 2012 met € 17.920.- verhogen. 

          Besluit raad: 
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15. Begrotingswijzigingen 
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de stand van 
de post ‘‘Onvoorzien 2010” 
Besluit raad:  

          
16. Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 

Besluitenlijsten van16 maart 2010, 23 maart 2010 en 30 maart 2010; 
 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
-  17 maart 2010, aan leden raad; Cultuurnota: “De kunst van het verbreden en versterken”; 
-  17 maart 2010, aan leden raad; Informatie inzet toezichthouders; 
-  17 maart 2010, aan fractie ChristenUnie, Haalbaarheidsonderzoek Prins Bernhard Hoeve;  
-  18 maart 2010, aan fractie GroenLinks; Inzameling plastics; 
-  18 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Inzameling plastics; 
-  18 maart 2010, aan fractie GroenLinks; wijkvernieuwing Nieuwe Akkers;  
-  22 maart 2010, aan leden raad; Ontwikkelingen op de sociale woningmarkt in de gemeente Tynaarlo; 
-  22 maart 2010, aan fractie GroenLinks; Strooibeleid op fietspaden; 
-  24 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Dotatie aan voorziening frictiekosten; 
-  29 maart 2010, aan de heer E. van der Vliert; 
-  31 maart 2010, aan leden raad; Projectbesluiten in Tynaarlo; 
-  31 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Winterbanden, WMO-, leerlingenvervoer; 
-  31 maart 2010, aan leden raad; Sneeuwoverlast buitendorpen; 
 
Overige besluiten, brieven: (ter inzage) 
-  Tabel onroerend Zaak Belastingen (belastingdruk); 

          -  Afvalbeheer; presentatie recente onderzoeken; 
          -  Beleidsplan Wet Investeren in Jongeren 2010 
 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 1 april 2010)  

Besluit raad:  
 

18. Stukken in de leesmap ter kennisneming  
          Besluit raad: 
           
19. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
 
20. Sluiting 
 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


