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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 november 2010, 
aanvang 13.00 uur.  
De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Voor de 
agenda wordt u verwezen naar het onderstaande. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. 
U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
 
 
 
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 12 oktober 2009 en vaststellen actielijst  

(besluitenlijst en actielijst worden nagezonden) 
 

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. Vaststelling bestemmingsplan Groningen Airport Eelde baanverleniging “T” (*) 

Gevraagd besluit:  
 1.  De Nota Zienswijzen ontwerp- bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging”   
                  vaststellen; 

2.  Het bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging” gewijzigd vaststellen zoals onder  
     IV van dit voorstel is aangegeven en tevens de onder V en VI van dit voorstel genoemde wijzigingen  
     in de toelichting op het bestemmingsplan aanbrengen ; 
3.   Bepalen, dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening  
      behoeft te worden vastgesteld aangezien geen sprake is van een bij algemene maatregel van  
      bestuur voorgenomen bouwplan. 

      4.   Verklaren, dat dit besluit wordt genomen ter ontwikkeling en verwezenlijking van een  
            aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6 van de  
            Crisis- en herstelwet en te constateren dat het besluit daardoor valt onder de Crisis- en herstelwet. 

Besluit raad:  
 

8. Procedure behandeling Najaarsnota 2010 en begroting 2011 
Gevraagd besluit: Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad:  
 

9. Najaarsnota 2010 “T“ (*) 
Gevraagd besluit: De najaarsnota 2010 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen 
genoemd onder 2 tot en met 8 in de toelichting op pagina 5 en volgende. 
 

10. Programmabegroting 2011 (stukken reeds in uw bezit) “T” (*) 
Gevraagd besluit: De programmabegroting 2011 vaststellen. 
Besluit raad:  
 

11. Begrotingswijzigingen  
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
post ‘‘Onvoorzien 2010” 
Besluit raad:  
 

12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
Besluitenlijsten van 5 oktober, 12 oktober 2010.  
Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 24 augustus 2010 aan de fractie van leefbaar Tynaarlo, betreft raadsvragen maaibeleid en inning 

koopsommen Ter Borch 
- 30 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft Publiek Programma van eisen voor de 

herbestemming voormalig munitiecomplex Donderen; 
- 27 september 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft parkeerruimte vrachtauto’s; 
- 5 oktober 2010 aan de fractie van GroenLinks, betreft kerncentrale bij Borssele; 
- 15 oktober 2010 aan wijkbewoners de Fledders, betreft revitalisering de Fledders. 
Informatie college over (ter inzage): 
- Evaluatie dorpsschouw kleinere kernen. 

          Besluit raad 
 
13. Ingekomen stukken  
          -      Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 oktober 2010) 
 
14. Sluiting 
 
 



 

 
3

Bijlage:  
- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad    

(*)   “T”= tijdslimiet 
 


