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uitnodiging raadsvergadering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op dinsdag 10 november
2015, aanvang 14.00 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

drs. M.J.F.J. Thijsen

AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 oktober 2015 en vaststellen van de
digitale langetermijnagenda met toezeggingen

4.

Vragenrecht
In artikel 42 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.

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

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht

BESPREKEN
7.

Procedurevoorstel behandeling begroting 2016/najaarsbrief 2015
Gevraagd besluit: procedure hanteren conform voorstel
Besluit raad:

8.

Najaarsbrief en projectenrapportage “T”
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1
september 2015;
2. Het structurele voordeel 2015 ad. € 13.000 en het incidentele voordeel 2015 ad. € 102.000, per saldo
€ 115.000 toe te voegen aan de Argi;
3. Het structurele voordeel ad. € 13.000 vanaf 2016 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 177.000;
5. Instemmen met het ter beschikking stellen van de volgende vier maatschappelijke kredieten:
- € 650.000 voor transferium De Punt;
- € 335.000 SV Tynaarlo;
- € 189.737 recreatieve fietspaden/fietspad Oude Tolweg;
- € 92.000 fietspad Kerkweg/verlengde Kerkweg;
met als dekking de beschikbare middelen in 2015 voor deze doelen;
6. In te stemmen met het vormen van een nieuwe reserve Samenwerking Drentsche Aa en hierin een
bedrag van € 120.000 te storten;
7. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke
kredieten;
8. Kennis te nemen van de projectenrapportage najaar 2015;
9. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad:

9.

Begroting 2016 “T”
Gevraagd besluit:
1. De programmabegroting 2016 vaststellen.
2. De beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief (resultaat begroting) vaststellen als kader
waarbinnen de thema’s, die voor behandeling in de raad op 8 december worden voorgelegd, in de
begroting moeten worden opgenomen.
Besluit raad:

10.

Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 “T”
Gevraagd besluit:
De Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 vaststellen.
Besluit raad:

11.

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015
Gevraagd besluit: De “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015” vaststellen;
Besluit raad:

HAMERSTUKKEN
12.

Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. De huidige leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo zijnde
-Mevrouw M.Y. van der Veen te Eelde;
-De heer C. Jongsma te Eelde en
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-De heer H. Oostmeijer te Groningen
Ingaande 1 januari 2016 voor een periode van 5 jaar her te benoemen als respectievelijk voorzitter en
leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.
2. Als ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretarissen van de rekenkamercommissie
gemeente Tynaarlo te benoemen:
-Mevrouw B. Slofstra (plv. griffier)
-De heer J.L. de Jong (griffier)
-Mevrouw N. Uilkema (plv. griffier)
3. De verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 2016 vaststellen
Besluit raad:
13.

Informatie uit het college:
Besluitenlijsten van: 16, 19 en 27 oktober 2015
Verzonden brieven:
- 16 oktober 2015, aan de Fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Paardenhouderij, Noordenveldweg 102;
- 19 oktober 2015, aan de Fractie PVDA, betreft: antwoord op uw vragen over het leefbaarheidsfonds
Tynaarlo;
- 19 oktober 2015, aan de gemeenteraad, betreft: stand van zaken transformatieplan;
- 19 oktober 2015, aan de fractie VVD, betreft: vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure
crematorium;
- 19 oktober 2015, aan de fractie PVDA, betreft: antwoordbrief “Privacy”;
- 22 oktober 2015, aan de fractie D66, betreft: Beantwoording vragen over toezeggingen aan Haren;
- 22 oktober 2015, aan de fractie CDA, betreft: beantwoording vragen raadsfractie CDA over Zorg In
Natura (ZIN) na bezoek aan zorgboerderij Loevestein;
- 22 oktober 2015, aan de fractie PVDA, betreft: antwoordbrief aanvullende vragen PVDA over
klachtenafhandeling sociaal domein;
- 28 oktober 2015 aan de gemeenteraad, betreft: uitstel behandeling GS transferium De Punt;
- 28 oktober 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Brug vaarverbinding;
- 28 oktober 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: vervolgbrief Leefbaar Tynaarlo zonnepark
E.ON Vriezerbrug-Zuid;
Besluit raad:

14.

Informatie uit het presidium (ter inzage)
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2014.
Besluit raad:

15.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 oktober 2015)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.
Besluit raad:

16.

Gemeenschappelijke regelingen
Geen stukken aangeleverd.

17.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)

18.

Sluiting

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