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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 25 november  
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 11 november 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 11 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN 

 
7. Zienswijze statuten stichting zwembaden gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1. Zienswijze geven op de concept statuten. 

          2. Kennis nemen van de inhoud van de exploitaties, pacht en opstalovereenkomsten. 
Besluit raad:  

 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
8. Verlenging termijn benoeming leden RvT stichting Baasis (wordt nagezonden na 18-11-2014) 

Gevraagd besluit: Overgaan tot verlenging van de benoemingstermijn. 
Besluit raad:  
 

9. Collectieve verzekering en compensatie minima meerkosten chronische zieken en gehandicapten “T” 
Gevraagd besluit:  
1. De besteding van een deel van het gedecentraliseerde Wmo-budget (€ 378.000) voor de compensatie  
    van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten inzetten. 
2. Instemmen met de compensatie van het eigen risico ad € 50 voor personen die na 1 januari   
    2015 onder de doelgroep van beleid vallen. 
Besluit raad:  
 

10. Belastingverordeningen 2015  
          Gevraagd besluit: De Verordening op de heffing en de invordering van leges en tarieventabel 2015 
          vaststellen. 

Besluit raad:  
 

11. Instellen subsidieplafonds 2015 
Gevraagd besluit:  
1. Instellen subsidieplafonds 2015 voor de begrotingsposten zoals vermeld op bijlage 2. 
2. De wijze van verdeling vaststellen conform de vastgestelde uitvoeringsregelingen. 
Besluit raad:  
 

12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
                       Besluitenlijst van: 4 en 11 november 2014. 
                       -   5 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: advies commissie MER Reikwijdte & Detailniveau  
                           transferium De Punt; 
                       -   5 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: ontwikkeling Garmpoleiland in Ter Borch  
                           (voorheen De Strip); 
                       -   7 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: antwoordbrief fractie CDA fractie, vragen werkzaamheden 
                           Eelde- Paterswolde; 
                       -   7 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: antwoordbrief PvdA fractie, Jongeren op Gezond  
                           Gewicht; 
                       -   10 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: antwoordbrief fractie LT, rapport Dullemond;         
                       -   12 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: s.v.z. lening Zand Experience Drenthe b.v. (vertrouwelijk) 
                       -   14 nov. 2014 aan gemeenteraad, betreft: Vries, kunstdorp van Drenthe.   

          Ter Inzage: 
          ---- 

    Besluit raad:               
 

13.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst. (bijgewerkt tot 14 november 2014) 

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

 
15.     Sluiting  

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


