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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 26 maart 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 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 26 februari 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 die  
          agenda geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Bespreken brief college aan gemeenteraad (TIP’s), op verzoek van de fracties Gemeentebelangen en 

CDA geagendeerd 
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 

          Besluit raad: 
      
8. Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 9 Donderen 

Gevraagd besluit: 
1. Het bestemmingsplan Noordeinde 9 te Donderen bestaande uit de geometrische bepaalde 

planobjecten als vervat in de het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPNdeinde9donderen-0401 met 
bijbehorende digitale bestanden vaststellen. 

2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan Noordeinde 9 
te Donderen eveneens vaststellen. 

Besluit raad:  
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
9       Vaststelling Financiële Verordening 2013 
         Gevraagd besluit: Financiële verordening 2013 vaststellen. 
         Besluit raad:  
 
10.     Verklaring van geen bedenkingen Noordlaarderweg 3,5 en 7 te Midlaren  
         Gevraagd besluit:          
         Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de verbouw van twee recreatiewoningen en de bouw van  
         een recreatiewoning op de percelen Noordlaarderweg 3,5 en 7 te Midlaren  
         Besluit raad: 
 
11      Informatie Raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo (ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 30 januari 2013. 
Besluit raad 
 

12     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 19 en 26 februari en 5 en 12 maart 2013. 
          Verzonden brieven:  
         - 23 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Centrumplan Eelde; 
         - 11 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Nieuwe Drank en Horecawet; 
         - 14 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Begroting 2013, meerjarenbegroting 2013-2016 en  
            voortgang stichting openbaar onderwijs Baasis; 
         - 14 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang bestemmingsplan Paterswoldsemeer;  
         - 15 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: kosten renovatie Zuidlaardervaart; 
         - 18 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang Geopark De Hondsrug; 
         - 19 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Aangehouden motie raadsvergadering 29 januari 2013;  
         - 20 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Aanbesteding afvalinzameling 2014 ; 
         - 21 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Reactie op de aankondiging van de Provincie Drenthe  
           dat in principe geen ISV3 subsidie beschikbaar zal worden gesteld voor het centrumplan Vries; 
         - 25 februari 2013; aan de fractie D66, betreft: Beantwoording vraag fractie D66 wat betreft inhuur derden; 
         - 25 februari 2013, aan de fractie CDA, betreft: Ruimte voor Ruimte Taarlo; 
         - 26 februari 2013; aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betreft: Brandbrief  
           bezuiniging op de huishoudelijke hulp; 
         - 27 februari 2013; aan de fractie VVD, betreft: Beantwoording van uw brief van 22 januari 2013;          
         - 28 februari 2013; aan de fractie Van der Meij, betreft: beantwoording vraag Fractie Van der Meij over  
           werken op afspraak bij de publieksbalie van de gemeente Tynaarlo; 
         ter inzage: 
        -  Nota Bedrijfsvoering (26 februari 2013). 
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13      Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 maart 2013 ) 

Besluit raad:  
 

14      Gemeenschappelijke regelingen 
          Gevraagd besluit: kennisnemen van de vergaderingstukken van het Algemeen Bestuur van het  
          Meerschap Paterswolde d.d. 4 maart 2013. 
          Besluit raad:   
 
15      Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
16      Sluiting           

 
 

 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


