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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 12 november 
2013, 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 

 
 
 
 

 
P. Adema 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober 2013 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 de onder de 
          agendapunten 8 t/m 13 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Procedurevoorstel behandeling Najaarsbrief 2013 en Begroting 2014 
          Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure van behandeling beide onderwerpen. 
          Besluit raad:  
 
8. Najaarsbrief 

Gevraagd besluit:  
 1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1         
     september 2013; 
 2. Van het incidentele en structurele voordeel 2013 ad € 126.941 een bedrag van € 23.941 toe te  
     voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI) en € 103.000 aan de reserve IAB; 
 3. Voor 2014 en volgende jaren het structurele voordeel ad € 43.609 mee te nemen in de begroting  
     2014; 
 4. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.176.003; 
 5. In te stemmen met het samenvoegen van het krediet ‘Decentralisatie in het sociale domein’ en het  
      krediet ‘Focusgelden’; 
 6. In te stemmen met het samenvoegen van de investeringskredieten ‘openbare verlichting 2010’ en   
     ‘vervangen van lampen en lichtmasten 2012’; 
 7. In te stemmen met het toevoegen van € 595.000 vanuit de voor het Brinkenplan Zuidlaren incidenteel  
     beschikbaar gestelde middelen 2013 aan het krediet ‘Herinrichten Brink Zuidlaren’; 
 8. In te stemmen met het instellen van een reserve Vrijwilligersprijs en hieraan het jaarlijks beschikbare       
     budget ad € 5.571 toe te voegen; 
 9. Kennis te nemen van de projectenrapportage najaar 2013. 

           Besluit raad:  
 

9. Begroting “T” 
Gevraagd besluit : 
De programmabegroting 2014 vast te stellen.  

          Besluit raad: 
 
9a.     Initiatiefvoorstel scholen Vries (fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit : de gevraagde discussie voeren en een besluit te nemen teneinde definitief de locatie  
          aan te wijzen voor het realiseren van de brede school (conform bijgevoegd besluit). 

Besluit raad: 
  

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
10. Kadernota Economie Tynaarlo verbindt! (aangehouden agendapunt raad 29 oktober 2013)  
          Gevraagd besluit :  

1. Instemmen met de “Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!” 
2. Voor de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar stellen voor de ondersteuning en 

uitvoering van het beleid, niet zijnde ambtelijke inzet, met een jaarlijkse evaluatie van de gevraagde 
bijdrage. 

3. Kennisnemen van de ‘Startnotitie Verbinden en Samenwerken’. 
4. Instemmen met de tekstaanpassing “alleen zonne-energie en algen” 

          Besluit raad: 
          
11. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 (aangehouden agendapunt raad van 29 oktober 2013)  
          Gevraagd besluit : De Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak 
          Besluit raad: 
 
12. Conceptbegroting 2014 ISD Werkpleinbaanzicht (aangehouden agendapunt eaad 29 oktober 2013)  
          Gevraagd besluit : Instemmen met de conceptreactie aan het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale  
          Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
          Besluit raad: 
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13. Ontwerpbegroting 2014 RUD (regionale uitvoeringsdienst Drenthe) “T”  
          Gevraagd besluit :  
          1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2014 van de RUD  
          2. Instemmen met de gemeentelijke bijdrage van € 365.623,- en de bijbehorende dekking. 
          Besluit raad: 
 
14. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit :  
          Besluit raad: 
 
15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 22 en 29 oktober; 
          Verzonden brieven”: 
          - 9 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft; beantwoording brief VVD over verstrekken gegevens  
            exploitatie zwembaden; 

- 19 oktober 2013, aan de Fractie CDA betreft: wegenonderhoud; 
- 21 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: rapport rekenkamercie Haren m.b.t. stichting Baasis; 
- 28 oktober 2013, aan de Fractie CDA, betreft: Verkeer in Ter Borch; 
- 28 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Informatievoorziening vrijetijdseconomie (Tips’s en  
  Stichting Kop van Drenthe); 
- 28 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: MKBeter onderzoek; 
ter inzage; 
- Jaarverslag 2012 Noordermaat; 

          Besluit raad:    
 
16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 31 oktober  2013). 

Besluit raad:  
 
17. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
18. Sluiting 

           
 

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


