
 
 

RAADSWERKGROEP KADERBRIEF/PLANNING & CONTROL 
GEMEENTE TYNAARLO 

 
Afsprakenlijst d.d. 1 februari 2010 
 
Aanwezig: mevrouw Hofstra (voorzitter), alsmede de heren Meerman,  Kraaijenbrink,  Kremers, 
Hoogenboom, Van Es, Prins, Kosmeijer (adviseur namens b&w), Homans (adviseur/cc) en De Jong 
(griffier). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. V.d. Berg- Huisman  
 

1. Opening   
De voorzitter opent de vergadering 

 
2. Afsprakenlijst vergadering 11 januari 2010. 

Conform vastgesteld.   
 

3. Overdrachtsdocument raadswerkgroep aan gemeenteraad. 
De werkgroep kan zich vinden in de inhoud van het overdrachtsdocument. Een paar 
tekstuele/taalkundige aanpassingen worden aangebracht. De brief kan naar de raad worden 
gezonden. Afgesproken wordt om de brief via het presidium te agenderen voor de 
raadsvergadering van 16 februari a.s. In de nieuwe raadsperiode zal de werkgroep, 
afhankelijk van de  
 

4. Uitwerking 3 clusters  
De 3 uitgewerkte clusters (Cluster 1 Openbare Orde en Veiligheid, Cluster 8 Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting en Cluster 2 Wegen en vervoer) geven naar de mening van de 
raadswerkgroep op deze wijze een goed beeld van de opzet van de nieuwe 
programmabegroting voor de toekomst. De werkgroep wil graag qua lay out nog een paar 
aanpassingen zien (kopregel maatschappelijke effecten herhalen in het overzicht financiële 
gegevens, aangeven wat wettelijk verplicht en waar vrije beleidsruimte is). 
 
Verder geeft de werkgroep aan dat de perspectievennota nieuwe stijl met daarin opgenomen 
de clusters een goed overzicht geven voor de raad bij zijn afwegingen in de behandeling van 
deze nota in het voorjaar.  
Richting gemeentelijke organisatie lijkt het de werkgroep een goed idee om in de maand 
februari vanuit de werkgroep, een presentatie aan het managementteam van de gemeente te 
verzorgen om aan te geven dat de opzet van de nieuwe clusterindeling en de nieuwe opzet 
van de perspectievennota voor de raad een goed instrument biedt en dat de 7 andere clusters 
ook op deze wijze uitgewerkt kunnen worden.  
 

5. Rondvraag 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 

 
6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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