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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 27 april 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 besluitenlijst raad 13 april 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. Beëdiging vier nieuwe raadsleden 
          Artikel 14 van de Gemeentewet geeft aan, dat de leden van de raad, alvorens zij hun functie kunnen   
          uitoefenen, in handen van de voorzitter de eed of de belofte afleggen. 
          Besluit raad: 
 
8. Beëdiging overige steunfractieleden  
          Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van de steunfractieleden over te gaan. 
          Besluit raad: 
 
9. Renovatie zwembaden “T” 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Een krediet van € 4.700.000,- voor de renovatie van de 3 zwembaden, beschikbaar stellen; 
          2.  Als dekking hiervoor aanwenden: het door de raad beschikbaar gestelde structurele middelen 
               van € 400.000,- per 2011.  
          Besluit raad: 
 
10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen’ 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Instemmen met de zienswijzennotitie; 
          2.  Het bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen’ gewijzigd vaststellen. 
          Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN   
 
  
11. Benoeming leden auditcomité 
          Gevraagd besluit: De leden van het audit comité benoemen 
          Besluit raad: 
 
12. Benoeming leden raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control 
          Gevraagd besluit: De leden in de raadswerkgroep benoemen  
          Besluit raad: 
 

13. Voorbereidingsbesluit percelen Hoofdweg te Eelde “T” 
         Gevraagd besluit:  
          I.  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel: 
              63, 65/65a, 69/69a, 73, 75, 77, 79/81 en 85 te Eelde; 
          II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 29 mei 2010. 
 
14. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
post ‘Onvoorzien 2010’ 
Besluit raad:  
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15. Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 
Besluitenlijsten van 6 april 2010 en 13 april 2010. 
 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
-  9 april 2010, aan fractie D66; Zorgboerderij Diogenes in De Groeve; 
-  9 april 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Ondergrondse containers Zeegse; 
-  12 april 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Aanschaf nieuwe brandweervoertuigen; 
-  13 april 2010 aan fractie Leefbaar Tynaarlo (vergadering 13 april uitgedeeld); De man van 10 miljoen;  
-  14 april 2010, aan leden raad; Ontwikkelingen Centrum Vries.  
Overige besluiten (ter inzage): 
-  Aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe  

 
16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 april 2010)  

Besluit raad:  
 

17. Stukken in de leesmap ter kennisneming  
          Besluit raad:           
 
18. Sluiting 
 
 
“T” is tijdgebonden 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     

 


