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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 dinsdag 18 december 2012 , 
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. 
 
 
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 4 december 2012 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. Krediet project ' groot onderhoud en herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren 
          Gevraagd besluit: . Een krediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor het project 'groot onderhoud 
          en herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren' 
          Besluit raad: 
 
8. Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo “Onderzoek Reserves en Voorzieningen 
          Gevraagd besluit: . Kennisnemen van het rapport van de RKT, de conclusies en aanbevelingen delen en 
          deze overnemen 
          Besluit raad: 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
9. Ontwerp Structuurvisie Archeologie 

Gevraagd besluit: .Ter zake van het ontwerp van de Structuurvisie Archeologie toepassing te geven aan 
de Inspraakverordening door te bepalen dat  gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerp 
als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een informatieavond voor de bevolking 
en belanghebbenden zal worden gehouden. 
Besluit raad: 

 
10. Belastingverordening 2013 “T”  

Gevraagd besluit: De volgende verordeningen vast te stellen: 
          1. Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2013  
          2. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2013  
          3. Verordening forensenbelasting 2013 
          4. Verordening leges en legestabel 2013  
          5. Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2013  
          6. Verordening marktgelden en tarieventabel 2013  
          7. Verordening onroerende zaakbelasting 2013 
          8. Verordening precariorechten en tarieventabel 2013  

9. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2013 
Besluit raad: 

 
11. Gemeentelijk milieuprogramma 2013 

Gevraagd besluit: Het milieuprogramma 2013 vast te stellen. 
Besluit raad: 

 
12. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de standen van 
de post “onvoorzien 2012”. 
Besluit raad: 

 
13. Gemeenschappelijke regeling 

Groningen Airport Eelde: 
Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering Groningen Airport Eelde van 13 
december 2012 ( ter inzage). 
Besluit raad: 
 

14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 27 november, 4 december 2012; 
          Verzonden brieven:  
          - 13 november 2012; aan Koninklijke Vereniging MKB- Nederland, betreft: stijging OZB- tarieven; 
          - 20 november 2012; aan de gemeenteraad, betreft: informatie betreffende Centrumplan Eelde; 
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- 20 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: antwoordbrief Leefbaar Tynaarlo  
  inzake vragen over onderhoud en opleiding van en bij AED’s; 
- 23 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: stichting openbaar onderwijs Baasis; 
- 27 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording van uw brief van 5  
  november jl.; 
- 30 november 2012, aan de gemeenteraad, stand van zaken bezuinigingen ISD; 
- 3 december 2012, aan de gemeenteraad, betreft: onderwijsmonitor. 
ter inzage: 
- Handhavingsbeleid gemeente Tynaarlo; 
- Bevindingen en doorlichting bedrijfsvoering ISD Sociale dienst van de gemeente Aa & Hunze, Assen en  
  Tynaarlo; 
- Bestuursrapportage ISD januari t/m augustus 2012. 

          Besluit raad:    
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 december 2012) 

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     


