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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 1 maart 2011, 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 15 februari 2011 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. Gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon 

Gevraagd besluit: Een zienswijze geven op de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011. 
          Besluit raad:  
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
8. Ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries” 

Gevraagd besluit:  

3. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen, omdat het kostenverhaal  
      reeds is verzekerd middels een in de (ver)koopovereenkomst opgenomen clausule  
      (over betaling van alle plan- en overige kosten door de ontwikkelaar Woonborg). 

          Besluit raad:    
 
9. Aanvraag krediet rioolvervanging De Groeve 
          Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 610.000,00 (excl. BTW) voor het project  
          rioolvervanging De Groeve. 
          Besluit raad:  
 
10. Aanpassing verordeningen gemeenteraad 

Gevraagd besluit: Op basis van de bezuinigingen op de gemeentebegroting 2011/ meerjarenraming 
2011-2014,  
1.  de “verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden” en 

          2.  de “verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008”  
          aanpassen op basis van de bijgevoegde raadsbesluiten. 
          Besluit raad:  
 
11. Verzoek van de Stichting Last van de Mast i.o. op grond van de Verordening Burgerinitiatief    
          Gevraagd besluit: Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief agenderen voor de  
          eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
          Besluit raad:  
 
12. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een boothuis op het perceel Oude 

Badweg 132 te Eelderwolde  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het oprichten van een boothuis  
          op het perceel Oude Badweg 132 Eelderwolde.  
 
13. Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2011’.   
          Besluit raad:    
 
 
 
 
                    

1. De voorontwerpfase (gemeentelijke inspraakprocedure) voor het opstellen van onderhavig 
bestemmingsplan laten vervallen; 

2. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex  
      Tynaarlosestraat 21-27 te Vries” en deze in procedure brengen; 
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14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 1 februari en 8 februari 2011. 
          Verzonden brieven: 
          -     3 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Rapport “De balans opgemaakt”; 

- 7 februari 2011, aan de heer R. J. Schrama te Zuidlaarderveen, betreft: Vooraankondiging last onder 
dwangsom; 

- 9 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Aanpassing begroting 2011 van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD); 

- 9 februari 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Gebruik gemeentegrond/ verjaring; 
- 9 februari 2011, aan de heer E. van Vliet, betreft: Huidige standpunten college B&W over opgeheven 

inritten;  
- 14 februari 2011, aan de fractie van D66, betreft: Mantelzorg; 
- 16 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Groene vlakken Zeegse; 
- 16 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Vaststelling Kadernota, 

subsidiesystematiek; 
- 16 februari 2011, aan de heer C. A. J. Vlek te Groningen, betreft: Bedrijfseconomische analyse 

Groningen Airport Eelde. 
          Besluit raad:    
  
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 februari 2011). 

Besluit raad:  
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
17. Sluiting 

           
 
 

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


