Aan:
de Gemeenteraad

GEWIJZIGDE AGENDA

Onderwerp:

uitnodiging raadsvergadering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 10 juni 2014,
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 13 mei 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.

Plan projectgroep 3 zwembaden: beleids- en bedrijfsplan Drie zwembaden gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
1. Kennisnemen van het beleids- en bedrijfsplan Drie zwembaden gemeente Tynaarlo;
2. De in het plan opgenomen meerjaren exploitatiebegroting 2015-2029 goedkeuren en het
voorgestelde implementatieplan uit laten voeren;
3. De kosten als volgt dekken:
a. De structurele kosten dekken uit de beschikbare middelen voor de zwembaden,
b. het tekort in de dekking van de structurele kosten toevoegen aan het tekort in de
meerjarenbegroting,
c. de implementatiekosten € 75.000 dekken uit de bestemmingsreserve Aqualaren.
Besluit raad:

8.

Formaliseren stopzetten project “De Bronnen”
Gevraagd besluit:
1. Het project De Bronnen stopzetten en de eerdere verstrekte opdracht voor realisatie van dat project,
via het opstellen van een bestemmingsplan, intrekken;
2. kennisnemen van het (voorlopig) niet verder voorbereiden van de beoogde herinrichting van het
brongebied;
3. kennisnemen van het treffen van een voorziening ter hoogte van € 4.752.437,- en instemmen de
lasten van deze voorziening te dekken door middel van een onttrekking uit de ARCA;
4. de in 2014 gemaakte kosten voor het project De Bronnen van ca € 75.000,- afboeken en deze
verzwaring van de begroting 2014 op te nemen in de voorjaarsbrief 2014;
5. kennisnemen van het verwerken van de financiële effecten van stopzetten van project De Bronnen in
de jaarrekening 2013, de voorjaarbrief 2014, en de meerjarenbegroting 2015 e.v. voor zowel het
(begrote) resultaat als het weerstandsvermogen;
6. opdracht geven voor het opstellen van een nieuwe visie voor Vries. De dekking hiervan wordt
gevonden in de algemene begroting welke wordt bijgesteld via de voorjaarsbrief;
7. kennisnemen van het starten van een nader onderzoek naar de mogelijkheden van inbreidings- en
uitbreidingslocaties in Vries en elders in de gemeente om te voorzien in de regionale woonbehoefte.

9.

Stichting Baasis (op verzoek fractie GroenLinks)
Gevraagd besluit: Opheldering van de kant van het college over de situatie bij stichting Basis en het
plan van aanpak. Desgewenst de gevraagde discussie voeren.

9a.

Benoeming Raad van Toezicht stichting openbaar onderwijs Baasis
Gevraagd besluit: Onderstaande personen voor de duur van zes maanden benoemen
(met de mogelijkheid tot verlenging) tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting openbaar onderwijs
Baasis:
- de heer J. van den Broek
- de heer J. Cooijmans
- mevrouw A. Machielsen
- mevrouw M. Schreur
- de heer R. Schuur
Besluit raad:

10.

Aanwijzen plaatsvervangende voorzitters gemeenteraad
Gevraagd besluit: Overgaan tot benoeming van plaatsvervangende voorzitters voor de gemeenteraad.
Besluit raad:
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AKKOORD/ KORT BESPREKEN
11.

Ontwerpbegroting 2015 VRD “T”
Gevraagd besluit:
1. Akkoord gaan met de ontwerpbegroting 2015 van de Veiligheidsregio Drenthe.
2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe schriftelijk informeren over de zienswijze van
de gemeenteraad door middel van bijgevoegde brief.
Besluit raad:

12.

Jaarstukken 2013 en beleidsbegroting 2015 GGD Drenthe “T”
Gevraagd besluit:
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2013 en de beleidsbegroting 2015 van de GGD Drenthe.
2. Instemmen met de brief van het college aan het Dagelijks Bestuur van GGD Drenthe over de
jaarrekening 2013 en beleidsbegroting 2015.
Besluit raad:

13.

Jaarstukken 2013 en begroting 2015 Meerschap Paterswoldse meer “T”
Gevraagd besluit: Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de begroting
2015 van het Meerschap Paterswolde.
Besluit raad:

14.

Ontwerpbegroting 2015 Recreatieschap Drenthe “T”
Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de
begrotingen 2015 van het Recreatieschap Drenthe en Tourist Info Drenthe.
Besluit raad:

15.

Jaarstukken en begroting 2015 Alescon “T”
Gevraagd besluit: Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de
begroting 2015 van Alescon
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)
Besluitenlijst van 6 en 13, 20 en 27 mei 2014.
Verzonden brieven:
- 27 maart 2014, aan bewoners Boterdijk, betreft: Boterdijk, afspraken;
- 12 mei 2004, aan de gemeenteraad, betreft: Gebruik bedrijfspand Industrieweg 2a te Paterswolde;
- 12 mei 2004, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarrekening 2013,
- 15 mei 2014, aan het 4 mei- comité Zuidlaren, goede organisatie 4 mei herdenking;
- 20 mei 2004, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen stichting Baasis;
- 22 mei 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Perspectievennota 2014;
- 22 mei 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
RUD- Drenthe.
ter inzage:
- Evaluatie glasvezelnetwerk ftth (fiber to the home);
- Jaarstukken ISD;
- Jaarverslag Kinderopvang 2013.
Besluit raad:
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18.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot: 29 mei 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
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