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Aan:  

de Gemeenteraad  
 
GEWIJZIGDE AGENDA 

 
 

        
 
Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 4 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 20 november 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 
 
7A.     Stresstest gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fractie D66) 
          Gevraagd Besluit: instemmen met het uitgangspunt om een stresstest voor de gemeente   
          Tynaarlo uit te laten voeren en daarvoor de kaders in de uitwerking aan het college van burgemeester  
          & wethouders mee te geven. 

Besluit raad:  
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 

 
7. Bestemmingsplan en plan-MER Buitengebied Tynaarlo 
          Gevraagd Besluit: Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en het ontwerpplan MER vrij te  
          geven voor ter inzage legging. 

Besluit raad:  
 

8. Kredietaanvraag renovatie Zuidlaardervaart “T“ 
          Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 2.620.000.= (excl. BTW) voor de renovatie van  
          de Zuidlaardervaart. 
          Besluit raad:  
 
9. Begrotingswijzigingen 

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

10. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 13 en 20 november 2012; 
          Verzonden brieven:  
          - 8 november 2012; aan GGD Drenthe, betreft: standpuntbepaling integrale jeugdgezondheidszorg    
            Gemeente Tynaarlo; 

- 9 november 2012; aan de gemeenteraad, betreft: B&W- besluit inzake omvorming Attero tot 
  gemeentelijk bedrijf; 
- 14 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: gunning inzameling huishoudelijk afval voor 2013; 
- 15 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief gemeenteraad definitieve subsidie  
  VV Actief en afsluiten krediet; 
- 16 november 2012,aan de gemeenteraad, betreft: aanbieding tussenevaluatie kunst en cultuurnota 
  “De kunst van het verbreden en versterken 2010 – 2013”; 
- 20 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording van uw brief van 5  
  november j.l. 
- 21 november 2012, aan de heer J.J.H. Kruijer, betreft: beantwoording mail 4 november 2012  
  betreffende straatwerk en verlichting plan Zuidoevers. 
ter inzage: 
- 

          Besluit raad:    
 
11. Gemeenschappelijk regeling ( ter inzage)  

Meerschap Paterswolde: 
          Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de openbare vergadering van      
          10 december 2012. 
          Besluit raad:  
 
12. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 november 2012) 

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

 
 

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


