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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 28 oktober 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 23 en 30 september 2014 en                      

7 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 7 t/m 14 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:  

 
8. Beleid ten aanzien van leningen en garanties 
          Gevraagd besluit:  

1.  De bestaande beleidsregels met betrekking tot de ondersteuning van verenigingen en instellingen 
    vastgesteld door de raad op 23 april 2002 intrekken; 
2.  Te kiezen uit variant A  of variant B va het beleid ten aanzien van leningen en garanties. 

              Indien de raad bij beslispunt 2 kiest voor variant B, het college opdracht te geven de vereniging van de         
              lopende sportleningen (incl. Scouting) een passend aanbod te doen voor de resterende looptijd  
              conform variant B.                   

Besluit raad:  
 
9. Initiatiefvoorstel tot oprichten VN Panel  
          Gevraagd besluit: 

1.    De “Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo” de ruimte geven om samen te  werken met de  
“Coalitie voor Inclusie” om een VN-panel te kunnen oprichten, zodat de regels van het VN-verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking lokaal uitgedragen kunnen worden.  

2.    Het proces van oprichting ondersteunen met een eenmalige financiële ondersteuning van € 2.500 in  
2014, ambtelijk advies en vergaderfaciliteiten. E.e.a. In samenwerking met het project “VN-panels in 
positie” van de “Coalitie voor inclusie”. 

3.    Met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks een bedrag van € 2.500 Euro beschikbaar  stellen aan het 
VN-panel ter ondersteuning van hun functioneren. 

4.    In goed overleg met elkaar afspraken maken over samenwerking met het VN-panel en de rol ervan in 
de gemeente Tynaarlo. 

5.    In mei 2016 het functioneren van het VN-panel in de gemeente Tynaarlo evalueren en de inbedding 
van de regels van het VN-verdrag beoordelen.             

Besluit raad:  
 
10. Kadernota Jeugd 2015-2016 “Groeien naar de toekomst” ‘T’ 
          Gevraagd besluit:  
          De kadernota jeugd 2015-2016 “Groeien naar de toekomst”  vaststellen. 

Besluit raad:         
          
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
11. Begrotingswijziging n.a.v. definitieve keuze 2de fase onderwijshuisvesting Ter Borch 
          Gevraagd besluit:   
          De raad voorstellen in te stemmen met het omzetten van het bestaande maatschappelijke krediet voor de      
          2de fase huisvesting Ter Borch in: 
          1. Een krediet met economisch nut ad. € 296.000,- incl. BTW, te dekken uit de bijdrage van het       
              schoolbestuur ad € 184.000,- en de resterende kapitaalslasten ad.€ 21.000,- in 7 jaar af te schrijven en  
              te dekken uit de reserve IAB; 
          2. een jaarlijks bedrag aan huur in de begroting ad. € 38.000,- te dekken door een onttrekking uit de     
              reserve IAB. 
          Besluit raad:  
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12. Actualisatie van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
          Gevraagd besluit:   
          Instemmen met de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2014. 

Besluit raad:  
 

13. Verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo ‘T’ 
          Gevraagd besluit:  
          De verordening Jeugdhulp gemeente Tynaarlo vaststellen. 

Besluit raad:  
 

14. Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo ‘T’ 
          Gevraagd besluit:  
          De Wmo-verordening 2015 gemeente Tynaarlo vaststellen. 

Besluit raad:  
 

15. Begrotingswijziging 
          Gevraagd besluit: 

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

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

                       Besluitenlijst van: 30 september en 14 oktober 2014. 
                 Verzonden brieven: 

          - 25 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkeling van overgewicht bij kinderen; 
          - 30 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang stichting Baasis; 
          - 03 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Informatiebrief aan de raad over besluit college 
            over verzoek Ahold; 
          - 06 oktober 2014, aan de fractie VVD, betreft: Rotonde Tynaarlo, werkgroep verkeer; 
          - 06 oktober 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Rotonde Tynaarlo, werkgroep verkeer; 
          - 08 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Rapport Dullemond Stichting Baasis; 
          - 09 oktober 2014, aan de fractie PVDA, betreft: Geluidsniveau bij evenementen;  
          - 12 februari 2014 aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: Verkeerslichten; 
          - 14 februari 2014, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Gedoogbeschikking aanleg bos; 
          - 13 oktober 2014, aan VAKO gymnastiek, betreft: Reactie Wob verzoek; 
          - 14 oktober 2014, aan de fractie Gemeentebelangen, betreft: Verkeersveiligheid Helmerdijk-- Fazantweg; 
          - 15 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Fiscale en juridische positie gebruik iPad; 
          - 16 oktober 2014, aan de fractie van de PvdA, betreft: Herhuisvesting Stichting Ol Eel en andere  
             culturele instellingen; 
          - 16 oktober 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Huisvesting historische vereniging Ol Eel; 
          - 16 oktober 2014, aan de fractie GroenLinks, betreft: Aanvullende vragen dierenwelzijn  
             Zuidlaardermarkt. 
          Ter Inzage: 

     Besluit raad:               
 

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

   Besluit raad:   
 

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

 
19.     Sluiting 

           
 

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


