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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 29 juni 2010.  
De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.  
Om 13.30 uur is er voorafgaande aan de vergadering de presentatie van de uitkomsten van het Jongerendebat, 
georganiseerd door het Stichting TRIAS in samenwerking met het Zernike College en het AOC Terra. Ook 
hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Aansluitend wordt om 14.00 uur de raadsvergadering gehouden.   
 
Evenals voorgaande jaren willen we gezamenlijk de raadsperiode tot aan de zomervakantie afsluiten.  
Daarom bent u door mij en mijn vrouw van harte uitgenodigd om na afloop van de raadsvergadering  
(plm.18.30 uur) bij ons aan een buffet deel te nemen. Dat is bij ons thuis op het adres Sparrenlaan 11 in 
Zuidlaren. 
 
Wilt u, per fractie uiterlijk 25 juni a.s. aan de griffie doorgeven met hoeveel personen u aan het buffet 
deelneemt? Ook kunt u eventuele dieetwensen doorgeven. Tel: 0592 – 266 606, e-mail: griffie@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 15 juni 2009, vaststellen actielijst, 

vaststellen vergaderrooster 2011 
 

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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AKKOORD / KORTE BESPREKING 
 
 
7. Wijziging bouwverordening  
          Gevraagd besluit: De verordening tot wijziging van de bouwverordening vaststellen. 
          Besluit raad:   
           
8. Voortgang Managementletter en Ontwikkelplan BMV 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennis nemen van het ontwikkelplan en de managementletter BMV. 
2. Instemmen met het voorstel om verdere rapportage op te nemen in de planning- en controlcyclus. 

          Besluit raad:   
 
9. Algemene subsidieverordening  
          Gevraagd besluit:  

1. Aansluiten bij het VNG- traject en kiezen voor het model algemene subsidieverordening. 
2. Akkoord gaan met de indeling in drie arrangementen. 
3. Kennis nemen van het gewijzigde tijdpad.     

 
10. Projectbesluit De Millystraat 15 Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:   
          1.  Instemmen met de vestiging van een Bed & Breakfastaccommodatie op het perceel  
               De Millystraat 15 te Zuidlaren. 
          2.  Hiervoor een projectbesluit- procedure opstarten en deze procedure delegeren aan  
               burgemeester en wethouders. 

Besluit raad:  
 
11. Krediet en lening voor realisatie kleedaccommodatie SV Yde/ afdeling voetbal          
          Gevraagd besluit:  
          1.A. Beschikbaar stellen van een krediet van € 285.000,- om de realisatie van een nieuwe 
                 kleedaccommodatie van de SV Yde/ afdeling voetbal mogelijk te maken.  
          1.B. Te bepalen dat van dit krediet 2/3 deel gedekt wordt door de gemeente en 1/3 deel door een 
                  bijdrage van van de vereniging. 
          2.     Instemmen met het aanwenden van een deel van dit krediet middels het verstrekken van een  
                  lening van € 55.000,- , gedurende een periode van 40 jaar, het initieel afsluiten op rekenrente 
                  4,5% en daarna telkens na 5 jaar aanpassen aan de dan geldende interne gemeentelijke  
                  rekenrente. 
           Besluit raad:  

 
12. Bestemmingsplan ” Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde”  
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “ Rioolvoorzieningen Eelde-Paterswolde  
          vaststellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 23 april 2010 gedurende zes weken ter  
          inzage heeft gelegen. 

Besluit raad:  
           
13. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
posten  ‘‘Onvoorzien 2010’. 
Besluit raad:  
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14. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van: 8 juni 2010, 15 juni 2010.  
 
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 7 juni 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Verzoek uitstel behandeling partiële herziening  
                 Bestemmingsplan Zuidoevers (De Groeve); 

- 7 juni 2010, aan de heer E. Dorenbos, Parallelweg 4 te Tynaarlo; Ontvangst aanvraag 
kapvergunning; 

- 7 juni 2010, aan de heer en mevrouw Meijering- Boer; Handhaving illegale kap bomen; 
- 10 juni 2010, aan bewoners rondom OBS De Duinstee te Yde- De Punt; Informatieavond MFA Yde- 

De Punt; 
          -     Via Nieuwsbrief NVVB en VNG aan Vereniging Vrijbit; Gemeentelijke verantwoordelijkheid uitvoering    
                Paspoortwet ; 
          -     10 juni 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Ondergrondse diftarcontainers Zeegse (2). 

Besluit raad:  
 
15. Ingekomen stukken 

-   Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 16 juni 2010) 
Besluit raad:  
 

16. Stukken in de leesmap ter kennisneming 2010 
          Gevraagd besluit: 

Besluit raad: 
 

17. Gemeenschappelijke Regelingen 
Agenda vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde op 21 juni 2010 as. (ter inzage) 

 
 
BESPREKEN 
 
 
18. Procedure behandeling Voorjaarsnota 2010 en Perspectievennota 

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure. 
Besluit raad:  
 

19. Voorjaarsnota 2010 
          Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2010 vaststellen. 

Besluit raad: 
 

20. Perspectievennota 2010 
Gevraagd besluit: De perspectievennota 2010 vaststellen als kader voor de begroting 2011 en de jaren  
2011- 2014.  
Besluit raad:  

    
21. Sluiting 
 
  
 
Bijlage:  
- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad    

 
(T*)= tijdslimiet  
 
 


