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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 29 maart 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 15 maart 2011en 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 kader Centrumplan Zuidlaren (onder voorbehoud uitkomst raad 22 maart;  
          stukken reeds in uw bezit) 
          Gevraagd besluit:  
           1.   Vaststellen van de zienswijzennotitie; 
           2.   vaststellen van het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren.  
          Besluit raad:  
 
8. Vaststellen Bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve   
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve gewijzigd vaststellen  
          Besluit raad:  
 
9. Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit: De ontwerpbegroting 2011 van Stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren met  
          de vermelding dat de gemeente Tynaarlo voor 1 juli de meerjarenbegroting wil ontvangen. 
          Besluit raad:  
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
  
10. Vaststellen verordeningen sociale zaken(WWB, WIJ, WWIK, IOAW, IOAZ)  
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de volgende verordeningen: 
          - Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Afstemmingsverordening Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK); 
          - Afstemmingsverordening Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers  
            (IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen  
            (IOAZ).  
          Besluit raad:  
 
11. Opstarten projectbesluit ten behoeve van het veranderen van een schuur in bed & breakfastruimte op het 

perceel Hoofdweg 268 Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor  het perceel Hoofdweg 268 te  
              Paterswolde; 
          2. de projectbesluitprocedure te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
          Besluit raad:  
             
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 8 maart, 15 maart 2011; 
          Verzonden brieven: 

-   2 maart 2011, aan de heer Van Golberdinge, betreft: Opvolging winkelcriminaliteit. 
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13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 18 maart 2011). 

Besluit raad:  
 

14. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
  
15. Sluiting 

           
 
 

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


