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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 6 november 2012, 
aanvang 14.00 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 9 oktober 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. Kadernota “Integraal Accommodatiebeleid IAB: een brug naar de toekomst!?!”  ( besluitvorming) 
          Gevraagd besluit:   
          - De kadernota “Integraal Accommodatiebeleid” vaststellen; 
          - De in het adviesscenario opgenomen investeringsvoorstellen nader uitwerken en in deelvoorstellen  
             voorleggen aan de raad; 
          - De uitvoering van de deelvoorstellen (dus exclusief Tynaarlo en 2e en 3e MFA in Zuidlaren) de 
             komende 40 jaar plaats laten vinden binnen de door de raad toegekende financiële ruimte; 
          - De raad twee keer per jaar informeren over de (financiële) stand van zaken en voortgang rondom de 
            uitvoering van het IAB in het algemeen en van de afzonderlijke deelprojecten in het bijzonder. 
          Besluit raad:   
 
8. Procedure behandeling Najaarsnota 2012 en programmabegroting 2013 
          Gevraagd besluit:  Procedure hanteren conform voorstel. 
          Besluit raad:  
 
9. Najaarsbrief 2012 “T”   

Gevraagd besluit:  
          1.Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per  

1 september 2012. 
          2.Het incidenteel voordeel 2012 t.b.v. € 423.442 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote   

Investeringen. 
          3.Het structureel voordeel 2012 t.b.v. € 241.009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote 

Investeringen. 
          4.Voor 2013 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de begroting 2013. 
          5.In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 460.844. 
          6.Kennisnemen van de voortgang van de tussenrapportage projecten stand van zaken 1 september 

2012. 
Besluit raad:   

 
10. Programmabegroting 2013 “T”   

Gevraagd besluit : De programmabegroting 2013 vaststellen. 
Besluit raad : 

   
11. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
post Onvoorzien 2012” 
Besluit raad: 

 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 2, 9, 15 en 23 oktober 2012; 
          Verzonden brieven: 
           - 27 september 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: memo “Terugblik Mantelzorgcampagne 2011 en 
             vervolg in 2012”; 
           - 2 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: b&w stukken; 
           - 4 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: antwoordbrief vraag Leefbaar Tynaarlo over gesprek 
             rond plannen accommodatie in Haren (o.a. zwembad); 
           - 4 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording vragen 
             waterschapsverhogingen; 
           - 4 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: instellen klankbordgroep Zuidlaren; 
           - 8 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: informatie nota van uitgangspunten 
             bestemmingsplan Bedrijventerreinen;           
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           - 9 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer en 
             Vervoer Plan;  
           - 11 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: Besluit kavelprijs compensatievoorstellen bewoners  
              Zuidoevers te De Groeve; 
           - 18 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: gerechtelijke procedure Grontmij /Tynaarlo; 
           - 19 oktober 2012, aan de fractie van Christen Unie, betreft: initiatief Provincie Drenthe voor het plaatsen 
              van een kunstwerk langs de N34 
           Ter inzage: 
           - Jaarverslag 2011 Drents Plateau; 
           - Jaarverslag 2011 Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie Tynaarlo; 
           - Voordracht Frank van Zuilen voor (her)benoeming van de Vereniging voor Drentse Gemeenten; 
           - Jaarstukken 2012 Regio Groningen - Assen; 
          Besluit raad:    
  
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 oktober 2012)          

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     


