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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 29 oktober 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 24 september 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 13 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 



 

 
2 

 
BESPREKEN 
 
7. Kadernota  Economie Tynaarlo verbindt! 

Gevraagd besluit:  
          1. In te stemmen met de ‘Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!’ 

   2. In de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de ondersteuning en   
       uitvoering van het beleid.   

         3. Kennisnemen van de ‘Startnotitie Verbinden en Samenwerken’. 
          Besluit raad:  

 
8. Actualisatie Regiovisie en Netwerkanalyse 2013 

Gevraagd besluit : 
 - Instemmen met de actualisatie van de Regiovisie Groningen- Assen, zoals verwoord in het rapport   
   “Veranderende context – blijvend perspectief”; 
- Instemmen met geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 inclusief de daarin opgenomen  
  Bereikbaarheidsstrategie, de nieuwe visie op het hoogwaardig openbaar vervoer en het bijbehorende  
  Uitvoeringsprogramma 
- De jaarlijkse bijdrage vaststellen op € 300.003,- en deze beschikbaar stellen tot en met 2023  
  ter gedeeltelijke bekostiging van de exploitatie en de realisatie van het     
  meerjareninvesteringsprogramma. 

          Besluit raad: 
  

AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 

9. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 
          Gevraagd besluit: De Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak. 
          Besluit raad: 
 
10. Conceptbegroting 2014 ISD Werkpleinbaanzicht 
          Gevraagd besluit : In te stemmen met de conceptreactie aan het bestuur van de    
          Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.  
          Besluit raad: 

 
11. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe 2014 

Gevraagd besluit:  
- akkoord gaan met de basis ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe; 
- niet akkoord gaan met de negatieve effecten van de regionalisering van de brandweer. 

          Besluit raad: 
 

12. Concept beleidsbegroting Alescon 2014 en meerjarenraming 2015 tot en met 2017 
Gevraagd besluit : Kennisnemen van concept Beleidsbegroting Alescon 2014 en eventuele wensen en 
opmerkingen meegeven. 

          Besluit raad: 
           

13. Vaststellen van algemene verklaring van geen bedenkingen  
          Gevraagd besluit :  

1.  Een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvragen om  
          omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3o Wabo; 

2.  Deze algemene verklaring van geen bedenkingen geldt niet in die gevallen waarin er zienswijzen  
          worden ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpvergunning; 

3.  Deze algemene verklaring van geen bedenkingen geldt evenmin in die gevallen waarin een raadslid  
          tijdens de terinzagelegging verzoekt de ontwerpvergunning te agenderen voor een raadsvergadering. 

          Besluit raad:   
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14. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de  
          posten ‘Onvoorzien 2013‘.   

Besluit raad: 
 

15. Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage) 
Conceptagenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de openbare vergadering van 
het Meerschap Paterswolde d.d. 8 oktober 2013. 

          Besluit raad: 
              

16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 17 en 24 september 2013 en 1, 8 en 14 oktober; 

   Verzonden brieven: 
    - 10 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: informatieavond nieuw economisch beleid; 
    - 16 september, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: inboedel school obs de Duinstee; 
    - 19 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: gerechtelijke procedure Grontmij/Tynaarlo;  
       voortgangsbericht; 
    - 19 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: In gesprek over Vries; 
    - 20 september 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen over Zuidoevers; 
    - 25 september 2013, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beantwoording mail Leefbaar Tynaarlo  
      09 september 2013; 
    - 25 september 2013, aan de fractie PVDA, betreft: Antwoordbrief n.a.v. mail 12 september 2013; 
    - 27 september 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Raadsvragen over verstrekte documenten; 
      zwembaden; 
    - 3 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Samenvatting september circulaire 2013; 
    - 3 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Haalbaarheidsonderzoek Vriezerbrug Zuid; 
    - 7 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Brief aan de gemeenteraad betreffende fusie  
      haren+criteria; 
    - 8 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Procedure (technische) vragen bij begroting 2014; 
    - 8 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, toezicht en     
     Handhaving;  
    - 9 oktober 2013, aan de fractie VVD, betreft: beantwoording brief VVD over verstrekken gegevens  
     exploitatie zwembaden; 
    - 10 oktober 2013, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Raadsvragen loosalarm; 
    - 14 oktober 2013, aan de Fractie CDA, betreft: Podiumtrap Mfa Yde; 
    - 15 oktober 2013, aan de Gemeenteraad, betreft: Onderzoek beheer en exploitatie MFA’s; 
    - 16 oktober 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Evaluatie GVVP en uitnodiging busrit. 
   ter inzage:  

- Trias, jaarverslag 2012; 
- tweetal raadswerkgroep verslagen,  Transities en RO/Welstand. 

          Besluit raad:    
 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 oktober  2013). 

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

           
 

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


