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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 14 december 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 30 november 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. Bestemmingsplan Donderen uitbreiding 
          Gevraagd besluit:   
           1.  Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Donderen’ vaststellen; 
           2.  voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen; 
           3.  de beeldkwaliteitseisen ‘Uitbreiding Donderen’ vaststellen; 
           4.  de exploitatieopzet Donderen 2010 vaststellen.  
          Besluit raad:    
 
8. Vaststelling Milieuprogramma 2011   
          Gevraagd besluit: Het milieuprogramma 2011 vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
9. Algemene subsidieverordening (ASV)Tynaarlo 2011 en kadernota subsidiesystematiek ”T”  
          Gevraagd besluit:  
          1. De kadernota subsidiesystematiek vaststellen; 
          2. de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 vaststellen.                                
          Besluit raad:    
 
10. Nota subsidie of aanbesteden ”T”  
          Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de nota aanbesteden of subsidiëren en de   
          daarin opgenomen voorstellen over nemen. 

Besluit raad:              
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
11. Controleprotocol jaarrekening 2010 “T” 
          Gevraagd besluit: Het controleprotocol jaarrekening 2010 vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
12. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan FloraHolland 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Het bestemmingsplan “FloraHolland” gewijzigd vaststellen; 
          2.  de “Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan FloraHolland” vaststellen; 
          3.  besluiten voor dit bouwplan geen exploitatieplan vast te stellen.  
          Besluit raad:    
 
13. Informatie uit het college / namens het college / presidium (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 23 november en 30 november 2010.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.: 
- 16 november 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft vergoeding advocaatkosten  
      stichting NIC; 
- 17 november 2010 aan de heer E. van de Vliert, betreft Fietsroute  plus Paterswolde- Groningen c.a.; 
- 23 november 2010 aan de omwonenden sportvelden Zuid- Es (p.a. de heer T. G. de Boer te 

Zuidlaren)  
- 23 november 2010 aan de gemeenteraad, betreft vraag van de fractie van Leefbaar Tynaarlo over 

handhaving aan de Watermolendijk te Eelde; 
- 25 november 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft parkeerruimte vrachtwagens; 
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- 1 december 2010 aan de gemeenteraad, betreft EPODE: een bewezen programma voor een 
gezonde leefstijl en een gezond gewicht; 

- 1 december 2010 aan de gemeenteraad, betreft Toekenning Incidentele Aanvullende Uitkering    
-  Inkomensdeel Wet werk en bijstand 2009; 
- 1 december 2010 aan de gemeenteraad, betreft start onteigeningsprocedure GAE; 
Informatie college over (ter inzage):  
-     Handboek gladheid 2010/ 2011 gemeente Tynaarlo; 
- Jaarverslag leerplicht schooljaar 2009- 2010 gemeente Tynaarlo; 
- Managementrapportages Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) periode 1 augustus 2009 tot en 

met 31 januari 2010 en 1 februari 2010 tot en met 15 oktober 2010; 
- Handhavingbeleid algemeen Bouwen milieu en Veiligheid (BMV) en onderdeel Bouw en 

woningtoezicht (Bwt). 
Informatie presidium over (ter inzage): 
- Eindafrekening fractievergoedingen 2009. 
Besluit raad:    

 
14. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 3 december 2010) 

Besluit raad:  
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
16. Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage) 

-    Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde: vergaderstukken 6 december 2010. 
          Besluit raad:  
 
17. Sluiting 

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


