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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 1 juli 2014, 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 10 juni 2014 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 15 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
7. Vaststellen profielschets burgemeester Tynaarlo “T”  

Gevraagd besluit:  
1.   Vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Tynaarlo; 
2.   de mogelijkheid openhouden om één of meerdere kandidaten een assessment te laten ondergaan. 

          Besluit raad:   
 
8. Instellen vertrouwenscommissie vacature burgemeester Tynaarlo “T”  
          Gevraagd besluit:  

1. Instellen van een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van een aanbeveling inzake de 
vervulling van de vacature van burgemeester; 

2. vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van  de vacature 
burgemeester. 

          Besluit raad:   
 
9. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 gemeente Tynaarlo  

Gevraagd besluit:  
1. De jaarstukken 2013 vaststellen; 
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat 2013; 
3. Kennisnemen van de jaarrekening grondbedrijf 2013. 

          Besluit raad:    
 
10. Voorjaarsbrief 2014 

Gevraagd besluit:  
1.    Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 

2014; 
2.       het incidentele nadeel 2014 ad € 908.000 dekken door middel van een onttrekking aan de Argi; 
3.       het structurele voordeel ad € 15.000 in 2014 toevoegen aan de Argi; 
4.       het structurele voordeel ad € 15.000 vanaf 2015 opnemen in de meerjarenraming;  
5.       instemmen met het vormen van een maatschappelijk krediet “uitbreiding MFA Borchkwartier” vanuit 

de in 2014 incidenteel beschikbaar gestelde middelen; 
6.        instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2015 ad € 750.000 voor achterstallig 

onderhoud wegen vanuit de Argi (i.p.v. de Essent reserve); 
7.       instemmen met het dekken van het incidenteel nieuw beleid 2016 ad € 650.000 voor een bijdrage in 

infrastructurele aanpassingen rondom Transferium de Punt vanuit de Argi (i.p.v. de Essent reserve).  
           Besluit raad:    
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
11. Vaststellen programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014-2017 
          Gevraagd besluit:  Vaststellen het Programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2014-2017. 
          Besluit raad:    
 
12. Voorbereidingskrediet Kranenburg Zuid 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 490.000,-, voor plan- en voorbereidingskosten  
                tot 1 januari 2015 ten behoeve van het uitvoering geven aan de vaststellingsovereenkomst mediation  
                Groningen- Tynaarlo; 
          2.  dit krediet activeren vooruitlopend op het in exploitatie nemen van Kranenburg Zuid. 
          Besluit raad:    
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13. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)Tynaarlo 2014 - 2018 

Gevraagd besluit: 
          1.  Het Gemeentelijk rioleringsplan Tynaarlo 2014- 2018 vaststellen. 
          2.  Instemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan 2014-2018.  
          Besluit raad:    
 
14. Preventie- en handhavingsplan voor uitvoering Drank- en horecawet 

Gevraagd besluit: Vaststellen van het preventie en handhavingsplan voor de  
uitvoering van de Drank- en horecawet 

          Besluit raad:    
 

15. Vaststellen algemeen belang Wet markt en Overheid “T “ 
Gevraagd besluit: de volgende economische activiteiten aanwijzen als activiteiten, die in het algemeen 
belang plaatsvinden als bedoeld in artikel 25h, 5e lid van de Mededingingswet: 

          -  verhuur maatschappelijk vastgoed; 
          -  exploitatie/ verhuur sportaccommodaties en zwembaden.  
          Besluit raad:    

 
16. Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit:  De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de stand van de 
          post “Onvoorzien 2014”. 
 
          Besluit raad:    
17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 3, 10 en 16 juni 2014; 
          Verzonden brieven: 

- 3 juni 2014, aan de fractie GroenLinks, betreft: Situatie stichting Baasis; 
- 4 juni 2014, in afschrift aan gemeenteraad, betreft: Integriteit; 
- 5 juni 2014, aan de gemeenteraad, Beantwoording vragen aan de gemeenteraad over de begroting 

van de RUD- Drenthe; 
- 6 juni 2014, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Beantwoording vragen omtrent ons voorstel 

tot stopzetten project De Bronnen; 
- 6 juni 2014, aan de gemeenteraad, betreft: subsidie voor leegstaande winkelpanden; 
- 6 juni 2014, aan de fracties van de gemeenteraad, betreft: Informatie voor gesprek 
      fracties m.b.t. perspectievennota 2014. 

          Besluit raad:    
  
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 19 juni 2014). 

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

           
 

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


