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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 21 juni 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 plv. voorzitter van de raad 
 
 
 
 
 
R. Prins 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering van 24 mei  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. Aankoop locatie Broekveldt in De Groeve 
          Gevraagd besluit:    

1. Instemmen met de voorgestelde schikking met Broekveldt en daarvoor een aankoopkrediet van 
€ 660.000,- beschikbaar stellen.  

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 20.000,- voor de gemaakte kosten vanaf 1-1-2011. 
3. Een boekhoudkundige voorziening treffen van € 515.000,- ten laste van de Argi.  
4.  Kennis nemen van de verwachting dat de locatie Broekveldt op termijn herontwikkeld zal worden en 

dan zal leiden tot een negatieve grondexploitatie     
5.     Het college opdracht geven tot het verrichten van een nadere studie naar het meest wenselijk 

geachte toekomstperspectief van dit project waarbij voor herijking van het toekomstperspectief van 
de onderdelen woningbouw en Broekveldt gedacht wordt aan een interactieve aanpak zoals 
verwoord in de als bijlage toegevoegde brief van 9 juni jl.; 

6.     Instemmen met het verrichten van maatwerk door het college in de komende periode van herijking 
ten aanzien van concrete kopersbelangstelling voor woningbouwkavels. 

Besluit raad: 
 
8. Jaarverslag 2010 “T”  
          Gevraagd besluit:    

1. Het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 vaststellen; 
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat; 
3. Akkoord gaan met de toevoeging van de restanten van een drietal reserves aan de ARGI; 
4. Kennisnemen van de Jaarrekening 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf; 
5. Kennisnemen van het feit dat een definitieve evaluatie initiatieven zal volgen bij de najaarsnota         
    2011; 
6. De Centrumplannen Vries en Eelde en herstructureringsprojecten vanaf 1 januari 2011 niet meer       
    ten laste brengen van het “budget initiatieven” maar via een separaat aan te vragen krediet; 
7. Vaststellen van de exploitaties Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen,        
    Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug, Inloop Vries en Groote        
    Veen; 
8. Afsluiten van het complex Bovendiepen en het restant budget overhevelen als geoormerkte          
    gelden naar de AR-OBT. 

          Besluit raad: 
 
9. Vervolgtraject planontwikkeling De Bronnen 
          Gevraagd besluit:   Instemmen met het voorstel voor het vervolgtraject voor De Bronnen conform brief     
          d.d. 20 mei “Resultaten woononderzoek De Bronnen” en bijbehorende notitie. 

Besluit raad: 
 

10. Welstandsnota           
          Gevraagd besluit: Concept welstandsnota 2011 vrijgeven voor inspraak  

Besluit raad :  
 

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
11. Jaarverslag en jaarrekening 2010 en conceptbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe “T” 
          Gevraagd besluit: Instemmen met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 en de conceptbegroting   
          2012 van het recreatieschap Drenthe. 

Besluit raad:  
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12. Jaarverslag en jaarrekening 2010 Alescon “T” 
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 en eventuele wensen en     
          bedenkingen kenbaar maken.  

Besluit raad:  
 

13. Verordening Wet Inburgering  
          Gevraagd besluit: De verordening Wet Inburgering vaststellen 

Besluit raad:  
 
14. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
posten “Onvoorzien 2011” 
Besluit Raad:  

 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 juni 2011). 

Besluit raad:  
 

16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 6 juni 2011; 
          Verzonden brieven: 

-    11 mei 2011 aan de heer Schrama, betreft: Opleggen last onder dwangsom; 
-    12 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken sportstimuleringsprojecten; 
-    19 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Resultaten woononderzoek en energiestudie De Bronnen; 
-    19 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Subsidie 2011 Vereniging Hartveilig Drenthe;  
-    25 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Integraal accommodatiebeleid; 
-    25 mei 2011 aan de fractie van GroenLinks, betreft: Mfa’s, Eelde- Paterswolde; 
-    30 mei 2011 aan de heer Wiegman, betreft: Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren;  
- 30 mei 2011 aan Leefbaar Tynaarlo, betreft: Reactie op uw brief betreffende geslaagde BOA’s. 
-    31 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Ombuigingsmaatregelen (zorg) activiteiten 

basisonderwijs; 
-    1 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Damwanden Waterwijk en start gerechtelijke procedure; 
-    6 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Klacht over besluitvorming rondom Aqualaren, conclusies 

en bevindingen in de eerstelijnsklachtenprocedure. 
          Informatie uit het college: 

-   Memo aan de gemeenteraad, betreft: Anticiperen op nieuwe wetgeving keuring bovengrondse tanks; 
-   31 mei 2011 e-mail aan de gemeenteraad, betreft: Brief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & 

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

           
 
 

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


