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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 november 
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 

 
 
 
 

 
P. Adema 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 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 7 t/m 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Inhuur derden (rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek “Inhuur derden gemeente Tynaarlo” 
2. De aanbevelingen voor de gemeenteraad overnemen; het college opdragen hiervoor voorstellen te 

ontwikkelen en deze voor juni 2014 voor te leggen aan de raad. 
3. Het college op te dragen voor juni 2014 aan de gemeenteraad te rapporteren over de implementatie 

van de aanbevelingen voor het college. 
          Besluit raad: 
 
8. Rotonde Adoptieplan Gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fracties PvdA/D66) 

Gevraagd besluit:  
          Desgewenst de gevraagde discussie voeren en het college op te dragen de mogelijkheden voor het  
          invoeren van een Rotonde Adoptieplan nader te onderzoeken en daarbij na te gaan welke vorm het beste  
          passen in de gemeente Tynaarlo en doorvoor met een nadere uitwerking te komen. 
          Besluit raad: 
 
9. Bijstellen financieel kader voor de exploitatie van zwembaden gemeente Tynaarlo (stukken worden  

nagezonden ) 
Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de tussenrapportage van de projectgroep “Toekomst 3 zwembaden gemeente 

Tynaarlo”. 
2. In principe in de begroting voor de zwembaden €  850.000,- structureel op te nemen met ingang van  

               2015. 
          Besluit raad: 
 
10.     Regionaal Transitie Arrangement (RTA) regio Drenthe “T” 

   Gevraagd besluit:  De financiële kaders en de allocatie van de budgetten zoals weergegeven in de  
   paragraaf Financiële bandbreedtes (pag. 24 e.v.) van het Regionaal Transitie Arrangement regio Drenthe 
   vaststellen. 
   Besluit raad:  

       
AKKOORD/KORT BESPREKEN           
             
11.     Belastingverordening 2014 “T” 

Gevraagd besluit : De volgende verordeningen vast te stellen: 
1.  Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2014; 
2.  Verordening forensenbelasting 2014; 
3.  Verordening leges en tarieventabel 2014; 
4.  Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2014; 
5.  Verordening marktgelen en tarieventabel 2014; 
6   Verordening onroerende zaakbelasting 2014; 
7.  Verordening precariobelasting en tarieventabel 2014; 
8.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2014;  
9.  Verordening rioolheffing 2014; 
10. Verordening toeristenbelasting 2014: 

          Besluit raad: 
 
12.     Wijziging bestemming van het perceel Hunzeweg 35 in De Groeve 
          Gevraagd besluit: 
          1. de eigenaren van het perceel Hunzeweg 35 in De Groeve mededelen, dat in principe en onder de              
              voorwaarden genoemd onder 2 de bereidheid bestaat om de bestemming van het perceel 
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              Hunzeweg  35 in De Groeve te wijzigen van “horeca” in “wonen”, waarbij het aantal woningen beperkt  
              is tot 1; 
          2. burgemeester en wethouders uit te nodigen, nadat een overeenkomst “vrijwaring planschade” is           
              ondertekend en met initiatiefnemer overeenstemming is bereikt over de financiële voorwaarden  
              waaronder de medewerking geschiedt, daartoe een bestemmingsplan in procedure te brengen; 
          3. te bepalen, dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg met rijk en  
              provincie etc. kan worden gebracht; 
          4. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uit te nodigen om 
              het bestemmingsplan in “ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit conform artikel 3.8, lid 1      
              van de Wet ruimtelijke ordening 
          Besluit raad: 
 
13.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 5 en 12 november; 
          Verzonden brieven: 
           - 31 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft:  Regiovisie “Veranderende context, blijvend  
             perspectief”; 
           - 4 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Financiële ondersteuning PBhoeve Beheer; 
           - 4 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: vragen over leges omgevingsvergunning    
             Dorpsstraat 72 Zuidlaarderveen; 
           - 4 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Uitnodiging 23 november 2013 VNG  
             Raadsledenbijeenkomst “Op weg naar de raadsverkiezingen”; 
           - 6 november, aan de gemeenteraad, betreft: Tarief Toeristenbelasting 2014; 
           - 6 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Informele informatiebijeenkomst; 
           - 6 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Verkeersonderzoek Eisenbroeken; 
           - 7 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Raadsbrief Winkeltijdenwet; 
           - 7 november 2013, aan de Fractie D66, betreft: beantwoording vragen D66, ten aanzien van het  
             terugvorderen van niet bestede onderhoudsgelden; 
           - 12 november 2013, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Bezuinigingen Huishoudelijke Hulp Wet  
             maatschappelijke ondersteuning (Wmo HH) vanaf 2015; 
          - 12 november 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Informatie t.b.v. locatiediscussie MFA Vries; 

ter inzage; 
-- 

          Besluit raad:    
 
14.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 november 2013). 

Besluit raad:  
 
15.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
16.     Sluiting 

           
 

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


