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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 3 april  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 
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 20 maart 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. Groene Dorpenplan Gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: De inhoud van het Groene Dorpenplan Gemeente Tynaarlo vaststellen.    
          Besluit raad:   
 
8. Woonbotenbeleid  
          Gevraagd besluit: Desgewenst de discussie voeren.    
          Besluit raad:   
 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
 
9. Beëdiging steunfractielid 

Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van een steunfractielid van de fractie van de VVD over te gaan. 
          Besluit raad: 
  
10. Vaststelling verordening tot wijziging van de bouwverordening  
          Gevraagd besluit: De verordening tot wijziging van de bouwverordening vaststellen. 
 
11. Begroting 2012 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit: 
          1.  De begroting 2012 van stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren 
          2.  Kennis nemen van de verstuurde brief aan stichting Baasis, d.d. 13 maart 2012, waarin stichting   
               Baasis o.a. wordt verzocht het bestuur van Tynaarlo voor 1 juni 2012 een meerjarenbegroting te  
               presenteren.  
          Besluit raad:   
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 13 maart, 20 maart 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -  6 maart 2012, aan de fractie van D66, betreft: Schade vernielingen jaarwisseling; 
          -  6 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: kavelverkoop Zuidoevers; 
          -  8 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: haalbaarheidsonderzoek Aqualaren; 
          -  12 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Drents Plateau; 
          -  16 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: MFA Zeijen; 
          -  20 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: reserve riolering; 
          -  21 maart 2012, aan Eelde Paterswolde Zakelijk en OFGT, betreft: winkelontwikkelingen in relatie  
             tot Ter Borch; 
          -  21 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: procesplanning De Bronnen. 
          Informatie uit het college:  
          -   Projectcontract en startnotitie energiepark Vriezerbrug Zuid; 
          -   Milieujaarverslag 2011; 
          -   Jaarverslag rechtsbescherming Tynaarlo 2011; 
          -   Sociaal Jaarverslag 2011; 
          -   Evaluatierapport jaarwisseling 2011-2012 gemeente Tynaarlo. 
          Besluit raad:  
           
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 23 maart 2012). 

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

       
 

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


