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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 16 november 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 2 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. Evaluatie Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo en aanpassing van de verordening op de 

Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit:        
          1.    Kennis nemen van de (zelf)evaluatie van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo en 
                 in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen en de leden, te weten mevr. M.Y. van der  
                 Veen te Eelde, de heer C. Jongsma te Eelde en de heer H. Oostmeijer te Groningen, ingaande 
                 1 januari 2011 voor een periode van 5 jaar her te benoemen;   
          2.    de verordening tot wijziging van de “Verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 
                 (1e wijziging 2011) vaststellen. 
          Besluit raad 
 
8. Bestemmingsplan Roozand1 Donderen 
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Roozand 1 Donderen vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
9. Gunning inhuur accountantsdiensten 2010-2013 “T” 
          Gevraagd besluit:  
           -   De inhuur accountantsdiensten 2010-2010 gunnen aan Deloitte; 
           -   Accenten aangeven voor de controle 2010 door de accountant. 
          Besluit raad 
     
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
10. Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Zeijen”     
          Gevraagd besluit:   

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Landgoed Zeijen”;  
2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 
3. burgemeester & wethouders opdragen de bestemmingsplanprocedure te starten. 

          Besluit raad:    
 
11. Onteigeningen percelen baanverlenging luchthaven Groningen Airport Eelde ”T” 
          Gevraagd besluit: Ter zake van de percelen kadastraal bekend Gemeente Vries, sectie T, nummers  
          15ged. en 1894ged., één en ander zoals aangegeven op de bij dit raadsbesluit behorende  
           onteigeningslijst en grondplantekeningen, zulks ten laste van genoemde eigenaren een verzoek tot  
           onteigening in te dienen bij de Kroon in het kader van het bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde  
           baanverlenging”.  
           Besluit raad:    
             
12. Ontwerp Bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve 

Gevraagd besluit: Het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve vrijgeven voor inspraak. 
          Besluit raad:     
 
13. Opstarten bestemmingsplanprocedure Parallelweg 9 Tynaarlo 
          Gevraagd besluit:  Een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Parallelweg 9 Tynaarlo opstarten.  
          Besluit raad:     
 
14. Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en gezin gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: Het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo vaststellen. 
          Besluit raad:    
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15. Begrotingswijzingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
           posten ‘Onvoorzien 2010 en Onvoorzien 2011’ 
          Besluit raad:    
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 18 oktober, 26 oktober 2010, 2 november 2010.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.: 
          -     21 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft nota zienswijzen behorende bij kapvergunning, de   
                betreffende kap- en aanlegvergunning voor het vellen van houtopstanden en het vastgestelde  
                projectbesluit voor compensatielocaties baanverlening Groningen Airport Eelde; 

- 26 oktober 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft tijdstip beantwoording brief met 
betrekking tot het NIC; 

- 28 oktober 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft gaten in het wegdek; 
- 28 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft regionale uitvoeringsdiensten; 
- 28 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft concept- Beslisnota “Bijdrage Regio Groningen 

Assen(RGA) aan Regio Tram”. 
Besluit raad:    

 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 4 november 2010) 

Besluit raad:  
           
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
19. Sluiting 

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


