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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 22 november 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 8 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. Sociale woningbouw Nieuwe Akkers Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          1.   Een bedrag van € 75.000,- toekennen aan de stichting SEW ten behoeve van de realisering van 
                9 sociale huurwoningen in het gebied Nieuwe Akkers in Paterswolde. 
          2.   De begroting voor het dienstjaar 2011 wijzigen.    
          Besluit raad:                            
 
                                
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
8. Afwijzing verzoek om wijziging bestemming  
          Gevraagd besluit:  
          Het verzoek tot wijziging van de bestemming van het perceel Akkerweg 3 in Zeegse afwijzen. 
          Besluit raad:                            
 
9. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen bij de raad ten behoeve van het oprichten van een schuur op 

het perceel Asserstraat 31 Vries  
Gevraagd besluit:  

          Een verklaring van geen bedenkingen af geven betreffende het oprichten van een schuur op het perceel  
          Asserstraat 31 Vries.      

    Besluit raad: 
 

10. Opstarten bestemmingsplanprocedure Parc de Bloemert  
Gevraagd besluit:  
1.   Een bestemmingsplanprocedure opstarten voor het repareren van het ontbrekende aantal  
      recreatiewoningen op Parc de Bloemert. 
2.   De voorontwerpfase overslaan. 
 

11. Verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN) 
1.   De bijgevoegde concept- Verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland vast stellen  
      ten behoeve van de uitvoering van bewegwijzeringsactiviteiten; 
2.   de verordening in werking laten treden op 1 januari 2012. 
Besluit raad:    
 

12. Krediet met maatschappelijk nut Komplan Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          Instemmen om beschikbare middelen van € 82.160,- om te zetten in een krediet met maatschappelijk nut  
          ten behoeve van de voorbereiding van het Komplan Paterswolde. 
          Besluit raad:    
 
13. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2011’ 

Besluit raad 
                     
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 
          1 november, 7 november 2011. 
          (Verzonden) brieven: 
           -     25 oktober 2011 aan bewoners van Hanebalken 3 te Zuidlaren, betreft: Geluidsvoorziening;    
           -     3 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Problemen met het afhalen van huisvuil; 
           -     3 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Afvalbeleid; 
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      -    4 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Meerjarenbegroting en verbetering kwaliteit Baasis; 
      -    7 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Problematiek Vako gymnastiek Vries. 
      -    10 november 2011 aan de gemeenteraad, betreft afronding van de vervreemding aandelen Essent aan   
           RWE AG; 
      -    10 november 2011 aan de gemeenteraad, betreft archeologie en flora en fauna MFA Yde- De Punt 
      Informatie uit het college:  
       -    8 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Informatie rondom samenwerkingsovereenkomst EGD;     
       -    Handboek gladheidbestrijding seizoen 2011/ 2012; 
       -    Intern controleplan horend bij begroting 2012; 
       -    Mandaatregeling brandweer district Noord en Midden Drenthe; 
       -    Vervallen borgstelling lening stichting Lentis.   
       -    Evaluatie revitalisering De Fledders 
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 november 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     


