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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 2 februari 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 19 januari 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 
 
 



 

 
 
 
 
 
BESPREKEN 
 
7. Concept Groene Dorpenplan (voorheen groenstructuurplan) 
          Gevraagd besluit:  Instemmen met de uitgangspunten van het concept Groene Dorpenplan 
          en dit plan vrij geven voor inspraak           
          Besluit raad:  

 
8. Vaststellen gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Tynaarlo 2010 
          Gevraagd besluit:                  
          A. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2010 vaststellen en 
          B. de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 vaststellen 
          Besluit raad: 
 
9. Notitie PvdA over ouderenbeleid ‘De Toekomst verzilveren’ 
          Gevraagd besluit:                  
          1. Kennisnemen van de notitie ‘De Toekomst verzilveren’ 
          2. Akkoord gaan met het voorstel om een pilotproject te ontwikkelen  
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN            
 
10. Opstellen bestemmingsplan perceel Hunzeweg 3 De Groeve  
          Gevraagd besluit: Instemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel 
          Hunzeweg 3 De Groeve. 
          Besluit raad: 
 
11. Vaststellen bestemmingsplan Norgerweg 207 Donderen 
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderen gewijzigd vaststellen, op de   
          volgende onderdelen:  
          1.   Verplaatsing van het bouwblok (ten behoeve van de bouw van de veestalling) dichter bij de boerderij; 
          2.   Aanvulling regels in die zin dat ‘ten hoogste het bestaande aantal woningen (1)’ is toegestaan. 
          Besluit raad: 
 
11 A   Bijdrage gemeente aan wederopbouw Haïti 
          Gevraagd besluit: Een financiële bijdrage verlenen aan het door VNG International ondersteunde     
          programma voor gemeentelijke wederopbouw van Haïti ter hoogte van € 32.000,-  
          Besluit raad:  

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

Besluitenlijsten van 12 januari en van 19 januari 2010 
 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d. 
-  12 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, deelname Tynaarlo GR regelingen    
   Garantievoorzieningen; 
-  15 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, baanverlenging Groningen Airport Eelde; 
-  19 januari 2010, aan fractie PvdA, sluitingstijden Zuidlaardermarkt en Corso Eelde; 
-  20 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, inschrijving gemeente in Handelsregister; 
-  20 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, reactie op mail onderhandse verkoop industriegrond.  
 



 

Overige besluiten 
-   12 januari 2010, Afdeling Gemeentewerken, Afvalbeheer; overeenkomsten (plastic) verpakkingen en   
    elektr(on)ische apparatuur 

 
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 21 januari 2010)  

Besluit raad:  
 

14. Stukken in de leesmap ter kennisneming  
Kranten: 
- De Vriezer Post, nrs.: 1, 2;  
- Oostermoer- Noordenveld, nrs.: 1, 2; 
- Dorpsklanken, nrs.: 1, 2, 3. 
Nieuwsbrieven: 
- Ter Borch Kruispunt van stad en land; 
- Centrum voor Jeugd en gezin, nr. 1. 
Tijdschriften: 
- VNG Magazine, nr. 1  
Uitnodigingen: 
- Stichting Eelder Woningbouw, start nieuwbouw, 21 januari 2010, Nieuwe Akkers Paterswolde vanaf 

14.00 uur 
          Besluit raad: 
           
15. Gemeenschappelijke Regelingen 

Geen stukken beschikbaar 
 
16. Sluiting 

 
 
 
 

 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


