
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n]  

   diversen          

Behandeld door Doorkiesnummer Vries 

J.L. de Jong              0592 – 266 606                         2 december 2011 

 
 

Postadres Bezoekadres Website  Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries  www.tynaarlo.nl Postbank 830750 

   Bng 28.50.79.050 

Telefoonnummer Faxnummer  E-mail Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 

[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl  

    

 
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 13 december 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 openbare raadsvergadering van 22 november 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 Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit : De gewijzigde begroting 2011 van de stichting Baasis goedkeuren en kennis nemen  
          van de meerjarenbegroting. 
          Besluit raad:     
  
8. Kadernota Sport 2012- 2016  
          Gevraagd besluit : De Kadernota Sport 2012- 2016 vaststellen. 
          Besluit raad:                            
                
9. Milieuprogramma 2012 (“T”)  
          Gevraagd besluit : Het milieuprogramma 2012 vaststellen 
          Besluit raad:    
                                        
10. Beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Tynaarlo’ 
          Gevraagd besluit : Vaststellen beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang  
          gemeente Tynaarlo’ 
          Besluit raad:           
                                
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
11. Belastingverordeningen 2012 (“T”)   
          Gevraagd besluit : De volgende verordeningen vaststellen: 
           A.. Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2012 
           B.  Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2012 
           C.  Verordening forensenbelasting 2012 
           D.  Verordening leges en legestabel 2012 
           E.  Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2012 
           F.  Verordening marktgelden en tarieventabel 2012 
           G.  Verordening onroerende zaakbelasting 2012 
           H.  Verordening precariorechten en tarieventabel 2012 
           I.    Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2012 
           J.   Verordening rioolheffing 2012 
           K.  Verordening toeristenbelasting 2013 
          Besluit raad:                            
 
12. Bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde”  

Gevraagd besluit : Het ontwerp- bestemmingsplan “Groningerweg 76 te Eelderwolde” ter inzage leggen 
ten behoeve van de vaststelling. 
Besluit raad: 
 

13. Opstarten bestemmingsplanprocedure natuurontwikkeling landgoed Zeijerveld te Zeijen  
Gevraagd besluit : Een bestemmingsplanprocedure starten voor natuurontwikkeling als onderdeel van 
het landgoed Zeijerveld te Zeijen en het voorontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak 
Besluit raad: 
 

14. Incidentele middelen onderwijshuisvesting mfa Borchkwartier  
Gevraagd besluit :  
1.   De incidentele middelen 2011 voor onderwijshuisvesting Ter Borch ad. € 125.000,- meenemen naar  
      2012; 
2.   het besluit om € 125.000,- voor onderwijshuisvesting Ter Borch beschikbaar te stellen,via nieuw  
      beleid 2013 en 2014 niet heroverwegen; 
3.   vanaf 2015 € 125.000,- structureel beschikbaar stellen voor onderwijshuisvesting Ter Borch. 
Besluit raad: 
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15. Evaluatie ombudsvoorziening en (her)benoeming ombudsvrouw en plaatsvervangend ombudsvrouw 

2012- 2017 
Gevraagd besluit : 
1.   Kennis nemen van de evaluatie ombudsvoorziening Tynaarlo 2006-2011; 
2.   benoemen als ombudsvrouw respectievelijk plaatsvervangend ombudsvrouw: 

                 -  mevrouw mr. J. P. Schrale- Oranje 
       -  mevrouw mr. J. Wiersma- Veenhoven. 
Besluit raad: 
 

16. Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van  
          de post ‘Onvoorzien 2011’ 

Besluit raad:  
                     
17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 
          15 november, 22 november, 29 november 2011. 
          (Verzonden) brieven: 
           -   8 november 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vernielingen JOP Tynaarlo; 
           -   8 november 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Woningbouw in Tynaarlo;  
           -   11 november 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Collectieve ziektekostenverzekering; 
           -   23 november 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Toezicht op openbaar onderwijs Baasis; 
           -   24 november 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang Integraal Accommodatiebeleid; 
           -   1 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft MER Tusschenwater,achterliggende stukken: 
               ‘MER Tusschenwater’(ter inzage) 
               ‘MER Tusschenwater achtergrondrapport geohydrologie en drinkwater’ (ter inzage) 
               ‘MER Tusschenwater achtergrondrapport Natuur en waterkwaliteit’(ter inzage) 
               ‘MER Tusschenwater achtergrondrapport landschap en cultuurhistorie’(ter inzage) 
                Archeologische verwachtingskaart en adviezen ten behoeve van het MER (ter inzage)  
           -   3 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Woonvisie; 
           -   3 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Aanbesteding afvalinzameling 2012. 
           Informatie uit het college: (ter inzage) 
           -   Stukken algemene vergadering van aandeelhouders NV Waterleidingmaatschappij Drenthe/         
          
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 3 december  2011). 

Besluit raad:  
 

19. Gemeenschappelijke regeling (ter inzage) 
Meerschap Paterswolde: 
-    Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de openbare vergadering van 12   
     december 2011; 

          Besluit raad: 
 

20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
21. Sluiting 

           
 
 

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


