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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 15 juni 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 25 mei 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

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E‐mail

Bng 28.50.79.050
0592 26 66 62

0592 26 66 00

info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.093 belastingen en leges

BESPREKEN
7.

Actualisatie algemene verkoopwaarden onroerende zaken ”T”
Gevraagd besluit: Nieuwe algemene verkoopwaarden vaststellen.
Besluit raad:

8.

Actualisatie beeldkwaliteitplan Waterwijk ”T”
Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitplan Waterwijk vaststellen, met inbegrip van de
wijzigingen zoals vermeld in de zienswijzennotitie "Actualisatie beeldkwaliteitplan Waterwijk".
Besluit raad:

9.

Voorbereidingskrediet en ontwerpkrediet MFA Vries
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van €1.277.534,- voor de MFA Vries
beschikbaar stellen.
Besluit raad:

10.

Wijziging verordening afvalstoffenheffing “T”
Gevraagd besluit: De betalingstermijn in de verordening afvalstoffenheffing aanpassen.
Besluit raad:

11.

Jaarverslag 2009 (stukken reeds in uw bezit)
Gevraagd besluit:
1. Het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 vaststellen
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat
3. Kennis nemen van de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf
4. De exploitaties Bovendiepen, Oude Tolweg Zuid. Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen, Zuidoevers,
Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug Inloop Vries en Groote Veen vaststellen
5. Het Complex Boskamp Vries opheffen
6. Voor 2010 en volgende jaren in te stemmen met een aanpassing op de wijze van verzending
van de jaarstukken.
Besluit raad:

AKKOORD/KORT BESPREKEN
12.

Plaatsvervangend voorzitterschap gemeenteraad
Gevraagd besluit: Over gaan tot benoeming plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad.
Besluit raad:

13.

Concept begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst “T”
Gevraagd besluit: Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de conceptbegroting
2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.
Besluit raad:

14.

Concept begroting 2011 GGD Drenthe ”T”
Gevraagd besluit: GGD Drenthe meedelen dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met de voorliggende
conceptbegroting 2011- 2014.
Besluit raad:
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15.

Concept begroting 2011 Alescon ”T”
Gevraagd besluit: Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept
begroting 2011 en kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.
Besluit raad:

16.

Concept begroting 2011 Meerschap Paterswolde ”T”
Gevraagd besluit: Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept
begroting 2011 en kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.
Besluit raad:

17.

Concept begroting 2011 Recreatieschap Drenthe ”T “
Gevraagd besluit: Instemmen met de Jaarrekening 2009 en de conceptbegroting 2011 van het
Recreatieschap Drenthe.
Besluit raad:

18.

Concept begroting 2011 Hulpverleningdienst Drenthe “T”
Gevraagd besluit:
1. De jaarrekening 2009 van de Hulpverleningsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen;
2. Instemmen met de conceptbegroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe door middel
van de zienswijze in de bijgevoegde brief.
Besluit raad:

19.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennisnemen van de stand van de
post ‘‘Onvoorzien 2010”
Besluit raad:

20.

Informatie uit het college/ namens het college
Besluitenlijsten van 18 mei 2010, 25 mei 2010 en 1 juni 2010.
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.:
- 12 mei 2010, aan mw. E. Pragt en dhr. S. Kooger, Verkeerssituatie Boterdijk Paterswolde;
- 12 mei 2010, aan dhr. P. de Jong, Zandweg Duinstraat Yde / J. G. Legroweg Eelde;
- 12 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Toegankelijkheid voetpaden;
- 12 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Abri Verdiweg/ Beethovenlaan;
- 25 mei 2010, aan leden raad; Activiteiten perceel Zuidlaarderweg 9;
- 25 mei 2010, aan leden raad; Fietsroute plus, Hoofdweg Paterswolde;
- 26 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Gedenkmonumenten strooiveldjes;
- 27 mei 2010, aan leden raad; Aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering Inkomensdeel Wet werk en
bijstand 2009.
Overig
- Nota actieprogramma, met planning actieprogramma Jeugd en alcohol Tynaarlo (ter inzage);
- Informatie omtrent ontheffing vergunning nachtvissen.
Besluit raad:

21.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 3 juni 2010)
Besluit raad:

22.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad:

23.

Sluiting

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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