
Uw brief van  Uw kenmerk  Ons kenmerk  Bijlage[n]  
   diversen          

Behandeld door  Doorkiesnummer  Vries 
J.L. de Jong              0592 – 266 606                          14 januari 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   Email  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 25 januari 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 14 december 2010 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. Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Bronnen Vries 

Gevraagd besluit: Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Bronnen Vries vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
8. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
          Gevraagd besluit: Nota weerstandsvermogen en risicomanagement vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
9. Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk en Wet OKE 

Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met het beleidskader peuterspeelzaalactiviteiten vanaf 2011. 
2. Instemmen met de inwerkingtreding van de harmonisatie en nieuwe subsidiemethodiek per 1-1-2012 

waardoor vanaf 2012 tweeverdieners geen aanspraak meer kunnen doen op een gesubsidieerde 
peuterplaats. 

3. Instemmen met het openhouden van reguliere peuterspeelzalen die nog boven de gestelde 
opheffingnorm van 16 peuters zitten tot uiterlijk 1-1-2013. 

Besluit raad: 
 

10. Overslaan inspraakprocedure facetbestemmingsplan Geluidzonering Groningen Airport Eelde 
          Gevraagd besluit: Te bepalen dat geen inspraakverordening zal worden gevolgd voorafgaande aan de  
           tervisielegging van het ontwerp van het facetbestemmingsplan Geluidzonering Groningen Airport Eelde. 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
11. Doorschuiven budgetten wegenonderhoud en beschoeiingen van 2010 naar 2011 

Gevraagd besluit: 
1. Van het “budget wegenonderhoud 2010” een bedrag van € 135.000.- door te schuiven naar 2011. 
2. Van het “budget beschoeiingen 2010” een bedrag van € 32.000.- door te schuiven naar 2011. 
Besluit raad: 

 
12. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Centrum Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:  

Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 864.980,-  beschikbaar stellen.   
Besluit raad:    
          

13. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand 
          van de posten ‘Onvoorzien 2011’.    

Besluit raad:    
 
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 7 december, 14 december, 21 december 2010, en  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.: 
-     10 augustus 2010 aan de leden van de raad, betreft: Vragen afvalstoffenheffing en belasting     
       passagiers luchthaven; 
- 1 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Centrumplan Eelde; 
- 1 december 2010 aan de heer en mevrouw H. Schuiling, betreft: Drempel en wegversmalling in de 

Schipborgerweg; 
- 3 december 2010 aan de fractie van de Partij van de Arbeid, betreft: Verkeersontsluiting De Bronnen; 
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- 3 december 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Toelichting locatie MFA Vries; 
- 3 december 2010 aan Stichting openbaar onderwijs Baasis, betreft: Standpunt Baasis uitvoering 
       IAB- plan Oudemolen/ prognoses Mr. Croneschool; 
- 7 december 2010 aan de fractie van D66, betreft: Mantelzorg; 
- 9 december 2010 aan Comité Hart voor Democratie, betreft: Salariskosten bestuurders in de zorg; 
- 10 december aan leden van de raad, betreft: Actieplan Jeugdwerkloosheid; 
- 13 december 2010 aan Raadsfractie van GroenLinks, betreft: Stichting Essent Sustainability 

Development; 
- 13 december 2010 aan Stichting Essent Sustainability Development, betreft: Standpunt fracties over 

genomen raadsbesluit in raad van 30 november 2010;  
- 13 december 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Oplaadpunten voor elektrische 

auto’s;  
- 14 december 2010 per mail aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Strooibeleid;  
- 15 december 2010 aan Gedeputeerde Staten van Drenthe, betreft: Zienswijze Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe;  
- 16 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Jaarplan Stichting Trias 2011; 
- 17 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Uitnodiging informatiesessie renovatie 

Aqualaren;  
- 17 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Informatie over reclame- en welstandsnota;  
- 17 december 2010 per mail aan de heer Niewold, betreft Dwangsom; 
- 21 december 2010 aan de fractie van GroenLinks, betreft: Woonboten Zuidlaardervaart; 
- 21 december 2010 aan de fractievoorzitter van de PvdA, betreft woonboot Havenstraat; 
- 23 december 2010 aan MKB- Noord t.a.v. de heer Van Gent, betreft: Oproep geen lastenverzwaring 

voor bedrijfsleven;  
- 24 december 2010 aan de fractie van D66, betreft: Energy Business Campus Groningen; 
- 24 december 2010 aan leden van de raad, betreft: Strooibeleid; 
- 31 december 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft: Herdenkingsmonument 

strooiveldjes; 
- 4 januari 2011 aan mevr. Eikelenboom te Haren, betreft forensenbelasting; 
- 5 januari 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Wachtlijst Alescon; 
- 7 januari 2011 aan de gemeenteraad, betreft antenne bij sporthal De Marsch (beantwoording op 

vragen CDA en PvdA);  
- 12 januari 2011 aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken notitie project Zuidoevers.  
Informatie college over (ter inzage):  
-     Handboek gladheidheidsbestrijding 2010/2011 gemeente Tynaarlo; 
-     Jaarplan Stichting Trias 2011; 
Besluit raad:    

  
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 januari 2011). 

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

-    Recreatieschap Drenthe, verslag vergadering Algemeen bestuur 7 juli 2010; 
-    Vereniging van Drentse Gemeenten, mededelingen bestuursvergadering 3 december 2010; 
-    Groningen Airport Eelde, verslag aandeelhoudersvergadering 13 december 2010; 

          Besluit raad:  
 
18. Sluiting 

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


