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 NB.  G E W I J Z I G D   A A N V A N G S T I J D S T I P 
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 dinsdag 25 oktober 2011, 
aanvang 20.00 uur.   
De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Voor de 
agenda wordt u verwezen naar het onderstaande. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. 
U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
 
 
 
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 27 september en 11 oktober 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. Procedure behandeling Najaarsnota 2011 en begroting 2012 

Gevraagd besluit: Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad:  
 

8. Najaarsbrief 2011 “T“ ( * ) (stukken reeds in uw bezit)  
Gevraagd besluit: De najaarsbrief 2011 vaststellen en akkoord gaan met de daarin aangegeven 
concrete voorstellen. 
 

9. Programmabegroting 2012 (stukken reeds in uw bezit) “T” ( * )  
Gevraagd besluit: De programmabegroting 2011 vaststellen. 
Besluit raad:  
 

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
10. Opstarten bestemmingsplanprocedure Noordeinde 9 Donderen 
          Gevraagd besluit:   Een bestemmingsplanprocedure opstarten voor het perceel Noordeinde 9 te  
          Donderen 
          Besluit raad: 
 
11. Jaarrekening 2010 Stichting openbaar onderwijs Baasis 

Gevraagd besluit:  De jaarrekening 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren.  
Besluit raad: 

                        
12. Instellen raadswerkgroep RO/Welstand  

Gevraagd besluit : De raadswerkgroep RO/Welstand instellen.   
          Besluit raad:                                 
 
13      Gewijzigde dekking kosten overbruggingskrediet Centrumplan Eelde  

Gevraagd besluit :  
1. Het besluit van 12 april 2011 inzake de dekking van het overbruggingskrediet Centrumplan Eelde 

intrekken. 
2. De dekking van het overbruggingskrediet van € 283.000 ten laste te brengen van de algemene 

reserve grote investeringen (Argi). 
          Besluit raad:                                 
 
14.    Tractieplan 2011/2021  

Gevraagd besluit :  
1.  Een krediet beschikbaar stellen van € 652.500,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van tractie, 

voortvloeiend uit het tractieplan 2011 - 2021.  
2.  De standaardtermijn van acht jaar variabel te maken passend bij het materieelstuk. 
3.  De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve mechanisatie 

buitendienst. 
          Besluit raad:                                 
  
15     Informatie uit het presidium (ter inzage) 

Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2010. 
 

16      Begrotingswijzigingen  
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
post ‘‘Onvoorzien 2011” 
Besluit raad:  
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17.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
          Besluitenlijsten van 20 en 27 september 2011, 4 en 11 oktober. 
          (Verzonden) brieven: 
          -     16 september 2011 aan KPN Mobile, betreft bouwvergunning plaatsen vakwerkmast ten behoeve  
                 van telecommunicatie;  
          -     19 september 2011 aan de raad, betreft ombuiging gesubsidieerde arbeid vanaf 2012;   
          -     19 september 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft Bed & Breakfastbeleid; 
          -     21 september 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft onderwijs; 
          -     21 september 2011 aan de raad, betreft centrumplan Paterswolde; 
          -     21 september 2011 aan de VVD fractie, betreft vragen over niet bouwen MFA Oudemolen;  
          -     22 september 2011 aan de gemeenteraad, betreft bodemonderzoek Tienelswolde; 
          -     23 september 2011 aan de raad, betreft concept- kadernota Sport; 
          -     27 september 2011 aan de raad, betreft uitnodiging discussieavond MFA Tynaarlo 10 oktober ;  
          -     4 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft voortgang statushouders; 
          -     4 oktober 2011 aan de fractie van het CDA, betreft kruising Hoofdweg- Vennerstraat- Duinstraat; 
          -     7 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft Integraal Accommodatiebeleid; 
          -     7 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft Storingen sluis Ter Borch; 
          -     11 oktober 2011 aan de heer J. Franke, betreft Beurs- en evenementenkalender 2011/ 2012; 
          -     11 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft creatieve ontheffingen Zuidlaardermarkt. 
          Informatie uit het college:  

- Beleidsbegroting 2012-2015 GGD. 
          Besluit raad 
 
18.     Ingekomen stukken  
          -      Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 oktober 2010). 
 
19.    Gemeenschappelijke regelingen  
          -    Stukken Recreatieschap Drenthe (ter inzage). 
 
20.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 
21.     Sluiting 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
- Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad    

( * )   “T” = tijdslimiet 
 

 


