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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 18 juni 2013 , 
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 plv. voorzitter van de raad 
 
 
 
 
 
 
 
R. Prins 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 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 

punten 7 t/m 16 op agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN: 

 
 

7. Oprichting regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) “T”  
Gevraagd besluit: Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen een 
gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe voor de 
uitvoering van milieutaken. 
Besluit raad:     
 

8. Nota Verbonden Partijen 2013 
Gevraagd besluit: De Nota Verbonden Partijen 2013 vaststellen. 
Besluit raad:     
  

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
9. Begroting Recreatieschap Drenthe 2014 “T”  
          Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerp 
          begroting 2014 van het Recreatieschap Drenthe. 

Besluit raad:     
  

10. Jaarrekening Alescon 2012 
          Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de  
           jaarstukken 2012 Alescon 2012. 

 Besluit raad:      
      

11. Jaarstukken 2012 en begroting 2014 GGD “T”   
          Gevraagd besluit:  

1. kennisnemen van de jaarrekening 2012 van de GGD Drenthe 
2. Instemmen met de conceptbrief aan het bestuur van de GGd Drenthe met daarin de zienswijze van de  

           gemeente Tynaarlo over de conceptbegroting 2014   
Besluit raad: 
 

12. Zendtijd Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren (Tynaarlo-lokaal) “T”   
          Gevraagd besluit: Een positief advies uitbrengen over het toewijzen van zendtijd aan de Stichting Lokale  
          Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren (Tynaarlo Lokaal).  

Besluit raad: 
 
13.     Bestemmingsplan Holtenweg Vries 
          Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan Holtenweg Vries vaststellen; 
2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad: 
 
14.     Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer gemeente Tynaarlo   

Gevraagd besluit: De Bodemkwaliteitskaart en de Nota Bodembeheer gemeente Tynaarlo vaststellen. 
          Besluit raad:  
 
15.     Onttrekken van het Hoogholtje Zuidlaren aan de openbaarheid 

Gevraagd besluit:  
1. Het ontwerpbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het Hoogholtje Zuidlaren vaststellen;  
2. te besluiten om afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren en het 

           ontwerpbesluit ter inzage te leggen.  
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16.     Bouwplan G.J. Geyssendorfferweg Paterswolde 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de bouw van 18 woningen aan de 
          G.J. Geyssendorfferweg in Paterswolde 
          Besluit raad:  
 
17      Begrotingswijziging 

Gevraagd besluit: de vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de 
posten “Onvoorzien 2013” 

          Besluit raad: 
 
18.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 21, 28 mei en 3 juni 2013; 
          Verzonden brieven:  
          - 19 april 2013, aan Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beplanting rondom de vijvers in de Fledders; 
          - 12 mei 2013, aan Ritola Zwemmen en Waterpolo, betreft: beantwoording email d.d. 11 april 2013; 
          - 12 mei 2013, aan de Werkgroep Senioren WMO-adviesraad, betreft: Aanbesteding zwembad  
            Aqualaren; 
          - 14 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: brief over Samenwerking Decentralisaties en de reactie  
            naar het Rijk;     
          - 14 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: project De Bronnen; 
          - 14 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Werkwijze bij omgevingsvergunningen, waarbij uw raad  
            een vvgb heeft afgegeven; 
          - 14 mei 2013, aan de fractie CDA, betreft: Klok voormalige Gereformeerde kerk van Vries; 
          - 21 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: prijsaanpassing Waterpoortkavels Ter Borch; 
          - 22 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: college zet proces rondom openbaar maken stukken zaak  
            Heijerman in gang; 
          - 24 mei 2013, aan de fractie van D66, betreft: Brug over het Omgelegde Eelderdiep; 
          - 30 mei 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Uitnodiging bezoek NS-locatie Van Wijk en Boerma;  
          - 4 juni 2013, aan Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft: Kampje Eelde.           
          ter inzage: 

- Stuurmodel Baanzicht ISD;(bijgevoegd) 
- Stedelijk wateropgave Zuidlaren; (bijgevoegd) 
- Jaarverslag Rechtsbescherming Tynaarlo 2012; (bijgevoegd) 
- Evaluatieverslag van het project “Cultuur in de jeugdsoos”; (bijgevoegd) 

         
19.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 5 juni 2013) 
          Besluit raad:  
 
20.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
21.     Sluiting           

 
 

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


