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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 7 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 september 2014 en vaststellen actielijst 

(Wordt nagezonden) 
 

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 12 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  
 
7. Kadernota Participatiewet “Participatie de norm, Werk het doel” “T” 
          Gevraagd besluit:  

De kadernota Participatiewet, “Participatie de norm, Werk het doel" vaststellen. 
Besluit raad:  
 

8. Begroting ISD 2015 
Gevraagd besluit:  
Instemmen met de concept reactiebrief van het college aan het bestuur van de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
Besluit raad:  

 
 
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 
 
9. Jaarstukken Regio Groningen- Assen 

Gevraagd besluit:  
Instemmen met de inhoud van de brief van 11 september  van het college van burgemeester en 
wethouders waarbij de opmerkingen genoemd onder 1 en 2 bij onderdeel B worden ingediend als 
zienswijze bij de stuurgroep van de Regio Groningen- Assen.  
Besluit raad:  

 
10. Gunning inhuur accountantsdiensten 2014-2017 
 Gevraagd besluit:  

De inhuur accountantsdiensten 2014-2017 gunnen aan accountantskantoor BDO. 
 Besluit raad: 
 
11. Voorgenomen fusie obs De Ekkel en obs De Kooi 
 Gevraagd besluit:  
 Geen gebruik maken van de mogelijkheid zelf als bevoegd gezag van basisschool De Kooi te gaan 

fungeren per 1 augustus 2015. 
 Besluit raad: 
 
12. Beheersverordening Paterswoldsemeer 
 Gevraagd besluit:  

1.  Voorlopig instemmen met het ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer; 
2. De verordening in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen met de mogelijkheid van het     

indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad gedurende een periode van zes weken. 
 Besluit raad: 
 
13. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 

                       Besluitenlijst van: 15 en 23 september 2014. 
                 Verzonden brieven: 

           -      9 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Subsidie leegstaande winkelpanden, vragen 
                  PvdA-fractie; 

- 11 september 2014, aan de fractie CDA, betreft: reactie op uw brief met betrekking tot een 
onderzoek naar mogelijkheden plaatsing mantelzorgwoningen; 

- 16 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 
Regio Groningen – Assen; 

- 17 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: heroverweging principebesluit m.b.t. extra 
woningbouw aan de Ter Borchlaan in Eelderwolde; 

- 17 september 2014, aan inwoner Zuidlaren, betreft: Beantwoording klacht over diverse zaken; 
- 17 september 2014, aan de fractie Groen Links Tynaarlo, betreft: Plannen voorzijde PBHoeve; 
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- 18 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Beantwoording raadsvragen 26 augustus 2014 
onderwijshuisvesting Ter Borch; 

- 17 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Financiële gevolgen gebruik IPads door 
raadsleden en steunfractieleden; 

- 17 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen rondom motie 1 bij begroting 
2013; 

- 17 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Duidelijkheid over centrumplan Vries; 
- 17 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Vergoeding onkosten IPad 2013 en 2014 voor 

raads- en steunfractieleden; 
- 22 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Achterstallig onderhoud en nieuwbouw OBS De 

Vijverstee in Vries; 
- 22 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Steenmarterproblematiek; 
- 23 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Initiatief voor het oprichten van een 

zelfvoorzienend buurtschap in de gemeente Tynaarlo; 
- 23 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Informeren raad locatiekeuze huisvesting Ter 

Borch; 
- 23 september 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelvisie luchthavenomgeving; 
Ter Inzage: 
-     Jaarverslag Archieven gemeente Tynaarlo 2013; 
-     Communicatieplan Vernieuwing Sociaal domein + bijlagen; 

     Besluit raad:               
 

14.      Ingekomen stukken 
           Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 25 september 2014). 

     Besluit raad:   
 

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

 
16.      Sluiting 

           
 

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


