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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 23 september
2014, aanvang 19.00 uur. (let op het gewijzigde aanvangstijdstip). 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 26 augustus 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 10 geagendeerde onderwerpen.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht

Postadres

Bezoekadres

Website

Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries

Kornoeljeplein 1, Vries

www.tynaarlo.nl

Postbank 830750

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mail

Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges)

[0592] 26 66 62

[0592] 26 66 00

info@tynaarlo.nl

Bng 28.50.79.050

BESPREKEN
7.

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden”
Gevraagd besluit:
1. De zienswijzennotitie Ontwerp Structuurvisie 2014-2014 met de daarin opgenomen wijzigingen en
ambtshalve aanpassingen vaststellen
2. De Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2014 “Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden”
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL
IMRO1730SVCultuurhistorie-0301, met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota van
zienswijzen en de daarin opgenomen wijzigingen, vaststellen
Besluit raad:

8.

Vaststelling Kadernota WMO 2015 “Samen lossen we het op” ”T”
Gevraagd besluit: De Kadernota WMO 2015 “Samen lossen we het op” vaststellen.
Besluit raad:

9.

Procedurevoorstel behandeling Perspectievennota 2014
Gevraagd besluit:
Procedure van hanteren conform voorstel.
Besluit raad:

10.

Perspectievennota 2014 ”T”
Gevraagd besluit:
De kaders zoals genoemd in de Perspectievennota 2014 als basis voor de begroting 2015 vaststellen.
Besluit raad:

AKKOORD/ KORT BESPREKEN
11.

Vaststelling verordening Basisregistratie personen 2014 ”T”
Gevraagd besluit:
De Verordening Basisregistratie personen 2014 vaststellen.
Besluit raad:

12.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijst van: 19 en 26 augustus, 2 en 9 september 2014.
Verzonden brieven:
- 21 augustus 2014, aan de fractie CDA, betreft: parkeerproblemen aan de Plesmanweg;
- 21 augustus 2014, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: wijk Nieuwe Akkers te Paterswolde;
- 22 augustus 2014, aan de Gemeenteraad, betreft: Informatieve brief “Regionale samenwerking
waterketen, fase 3”;
- 22 augustus 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Sculpture Park “De Hondsrug verbeeldt”;
- 28 augustus 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Planproces PBH- locatie;
- 28 augustus 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Rapportage rapport rekenkamercommissie inhuur
derden;
- 29 augustus 2014, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Veilige route voor de gehandicapte
- medemens;
- 4 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Aanvullende informatie naar aanleiding
raadsbesluitvorming 26 aug. 2014 over wijziging bestemming perceel Groningerstraat 21 Midlaren;
- 4 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Entente Florale Europe;
9 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Subsidie leegstaande winkelpanden, vragen
PvdA-fractie;
- 11 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Samenwerkingsverbanden gemeente m.b.t.
reiniging Area;

2

-

11 september 2014, aan de gemeenteraad en leden van de Wmo-adviesraad, betreft:
klanttevredenheidsonderzoek Wmo voorzieningen 2013;
Besluit raad:

13.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 september 2014).
Besluit raad:

14.

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

15.

Sluiting

“T” = tijdgebonden

Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
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