
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n]  

   diversen          

Behandeld door Doorkiesnummer Vries 

J.L. de Jong              0592 – 266 606                          30 oktober  2014 

 
 

Postadres Bezoekadres Website  Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries Kornoeljeplein 1, Vries  www.tynaarlo.nl Postbank 830750 

   Bng 28.50.79.050 

Telefoonnummer Faxnummer  E-mail Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 
[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl  

   

   
  

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 11 november 
2014, aanvang 14.00 uur. (NB. Let op het gewijzigde aanvangstijdstip van deze vergadering). 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 28 oktober 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 8 t/m 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 



 

 
2

 
 
BESPREKEN  
 
7. Procedurevoorstel behandeling Begroting en Najaarsbrief  

Gevraagd besluit:  
Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad:  

 
8. Najaarsbrief 

Gevraagd besluit: 
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1    

              september 2014. 
2. Het structurele nadeel 2014 ad € 55.000 en het incidentele voordeel 2014 ad € 324.000, per saldo 

              € 269.000 toevoegen aan de Argi; 
3. Het structurele nadeel ad € 55.000 vanaf 2015 opnemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.496.844; 
5. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke 

              kredieten; 
6. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2014, die vertrouwelijk ter inzage ligt.   

           Besluit raad:  
 

9. Begroting “T” 
Gevraagd besluit: 
De programmabegroting 2015 vaststellen.  

          Besluit raad: 
 

10. Nota Reserves en Voorziening 
          Gevraagd besluit: De nota reserves en voorzieningen 2014 vaststellen onder intrekking van de huidige  
          nota reserves en voorzieningen 
          Besluit raad: 

 
11. Motie Awerc en brief college aan gemeenteraad 

Gevraagd besluit: 
          Opheldering van de kant van het college over de brief van 28 oktober jl. en behandeling aangehouden  
          motie raad 7 oktober 2014 
          Besluit raad: 

 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 

 
12. Belastingverordeningen 2015 
          Gevraagd besluit: 

A.  De volgende verordeningen vast te stellen: 
1.  Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing en tarieventabel 2015; 
2.  Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2015; 
3.  Verordening op de heffing en de invordering van leges en tarieventabel 2015; 
4.  Verordening op de heffing en de invordering lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2015; 
5.  Verordening op de heffing en de invordering van marktgelen en tarieventabel 2015; 
6   Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015; 
7.  Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten en tarieventabel 2015; 
8.  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015;  
9.  Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2015; 
B.  het college mandaat verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 

          Besluit raad: 
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13. Begrotingswijziging 
          Gevraagd besluit: 

                       De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van  
                       de  posten ‘Onvoorzien 2014‘.   

          Besluit raad:  
 
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                       Besluitenlijst van: 20 en 28 oktober 2014. 
                 Verzonden brieven: 

          - 23 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang Projectgroep zwembaden 
          - 23 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording vragen fractie GroenLinks gesteld in   
            raad van 7 oktober 2014 over Regio Groningen-Assen; 
          - 23 oktober 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: afwikkeling bestuurscrisis stichting Baasis; 
          - 23 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Informatie aan de raad; 
          - 27 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Procesvoorstel over het bespreken van het initiatief van  
           coöperatie Nuttig Landschap voor het oprichten van een zelfvoorzienend buurtschap in de gemeente  
           Tynaarlo; 
          - 27 oktober 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Entente Florale 2014; 
          - 28 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelagenda voor Vries; 
          - 28 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording motie Awec-Kadernota. 
          Ter Inzage: 
          -- 

     Besluit raad:          
         

15.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot  29 oktober 2014). 

   Besluit raad:   
 

16.     Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
   Verslag AB recreatieschap Drenthe d.d. 2 juli 2014 
   Besluit raad:   
 

17.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: 

 
18.     Sluiting  

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


