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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 3 juli 2012, aanvang 
13.00 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 19 juni 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. Motie vreemd aan de agenda ingediend door de fractie van de VVD (overgekomen uit de raad van 19 

juni) 
Gevraagd besluit : Instemmen met de ingediende motie. 

 Besluit raad:   
 
8. Aanpassingen aan het gemeentehuis (overgekomen uit de raad van 22 mei 2012)  
          Gevraagd besluit :Een krediet van € 401.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van het  
          gemeentehuis om de organisatieontwikkelingen, ten dienste van de burgers te faciliteren en de hieruit  
          voortkomende structurele last, ad € 44.778,- dekken uit de bedrijfsvoering. 
          Besluit raad:   
 
9. Beleidsnotitie afvalinzameling 

Gevraagd besluit: De beleidsnotitie “Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid” vaststellen. 
          Besluit raad:    
 
10. Procedure behandeling Voorjaarsbrief 2012 inclusief perspectievennota  

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure. 
          Besluit raad:    
 
11. Voorjaarsbrief 2012 

Gevraagd besluit:  
 1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 april  
     2012. 
 2. Het incidenteel nadeel 2012 t.b.v. € 39.957 onttrekken aan de Algemene Reserve Grote 
     Investeringen. 
 3. Het structureel nadeel 2012 t.b.v. € 126.346 incidenteel onttrekken aan de Algemene Reserve  
     Grote Investeringen. 
 4. Voor 2013 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota  
     2012, in de begroting 2013 en in de meerjarenraming 2014 - 2016. 

          Besluit raad:    
 
12. Perspectievennota 2012 

Gevraagd besluit: De perspectievennota 2012 vaststellen  
          Besluit raad:    
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
13. Pilot Budgetbeheer nieuwe stijl Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB) (overgekomen uit de raad van 

19 juni jl.) 
Gevraagd besluit: Een krediet van € 24.000, - beschikbaar stellen ten laste van de reserve participatie.  

          Besluit raad:   
 
14. Planologische procedure voor afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het bouwen van 26 

woningen in Groote Veen “T”  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de afwijking van het  
          ‘Bestemmingsplan Groote Veen kern Eelde’,  ten behoeve van de realisatie van 26 sociale koopwoningen  
          in Groote Veen te Eelde. 

Besluit raad:   
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15. Projectbesluit De Bloemert ”T”  
Gevraagd besluit:  Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het afwijken van het 
bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen ten behoeve van het oprichten van 6 recreatiewoningen. 

          Besluit raad: 
  
16. Oprichten schuur op perceel Lageweg 105 Zuidlaren “T”  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het voeren van een procedure  
          voor afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een schuur op het perceel Lageweg 105 
          Zuidlaren. 
          Besluit raad:  
 
17. Begroting Gemeentelijke Kredietbank (GKB) 2012 “T”  
 Gevraagd besluit: Een bedrag van € 28.327,- beschikbaar stellen ten behoeve van de begroting GKB 

2012 – Voorjaarsbrief 2012. 
 Besluit raad: 
 
18. Wijziging tarieventabel, horend bij de Legesverordening 2012 “T”  
 Gevraagd besluit: De tarieventabel, horende bij de Legesverordening 2012 uitbreiden met:  
          Hoofdstuk 16 Telecommunicatie. 
 
19. Krediet aanschaf iPads gemeenteraad “T”  
          Gevraagd besluit: Een krediet van € 60.000,- ter beschikking stellen voor de aanschaf van iPads  
          en de Raadsapp. 
          Besluit raad:    
 
20. Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2012‘.   
          Besluit raad:    
                  
21. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 12 juni, 19 juni  2012; 
          Verzonden brieven: 
          - 12 juni 2012, aan de Gezamenlijke Belangenvereniging Overleggroep Tynaarlo (GBOT); 

- 14 juni 2012, aan de gemeenteraad betreft: ontwikkelingen Centrum voor Jeugd en Gezin 2011; 
- 19 juni 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo betreft: dekking kosten brand de Punt.  
Informatie college over (ter inzage): 
- 13 juni 2012, aan de gemeenteraad betreft: uitspraak Raad van State over kosten Brand De Punt. 

          Besluit raad:    
  
22. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 juni 2012). 

Besluit raad:  
 
23. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
24. Sluiting 

           
 
 

“T” = tijdgebonden 



 

 
4 

 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


