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Bijlage[n]
diversen

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 24 november
2015, 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

drs. M.J.F.J. Thijsen
AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 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 7 t/m 16 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.

Toekomstige invulling Bibliotheekwerk
Gevraagd besluit: reacties geven op denkrichting (kaders) van het college
Besluit raad:

8.

Uitkomsten onderzoek naar armoede gemeente Tynaarlo en inzet armoedegelden 2016
Gevraagd besluit:
1. Het onderzoeksrapport “armoede in de gemeente Tynaarlo” vaststellen
2. De armoedegelden voor 2016 ad € 83.000 conform het verdeelmodel besteden
3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging
Besluit raad:

9.

Verzoek fa Leyten (aanpassing raadsbesluit 13 januari 2015, nr 7)
Gevraagd besluit:
Voorstel vanuit het presidium aan de raad met de vraag of de raad bereid is dit verzoek in een
eerstvolgende vergadering inhoudelijk wenst te bespreken
Besluit raad:

10.

Brieven college betreffende Cooperatie zonnepark Samen Zon Tynaarlo
Gevraagd besluit:
bespreking van de door het college aan de raad gezonden brieven betreffende het zonnepark Samen Zon
Tynaarlo (op verzoek van de VVD fractie bespreken).
Besluit raad:

11.

Brief college aan gemeenteraad d.d. 19 oktober 2015 aan de fractie van de VVD (beantwoording
vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure Ter Borch).
Gevraagd besluit:
bespreking van de door het college aan de fractie van de VVD gezonden brief d.d. 19 oktober jl.
betreffende beantwoording vragen n.a.v. start bestemmingsplan crematorium
Besluit raad:

12.

Referendumverordening Tynaarlo 2015 (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo)
Gevraagd besluit: Vaststellen van de Referendumverordening Tynaarlo 2015 voor de gemeente
Tynaarlo.
Besluit raad:

HAMERSTUKKEN
13.

Vaststellen belastingverordening 2016
Gevraagd besluit:
A. de volgende verordeningen vast te stellen:
1. Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016
2. Verordening forensenbelasting 2016
3. Verordening leges en tarieventabel 2016
4. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016
5. Verordening marktgelden en tarieventabel 2016
6. Verordening onroerende zaakbelasting 2016
7. Verordening precariorechten en tarieventabel 2016
8. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016
9. Verordening rioolheffing 2016
10. Verordening toeristenbelasting 2017
B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen.
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Besluit raad:
14.

Toestemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling Alescon “T”
Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling Alescon te
wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel.
Besluit raad:

15.

Toestemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst “T”
Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling
Intergemeentelijke Sociale Dienst te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel.
Besluit raad:

16.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe “T”
Gevraagd besluit:
1. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met het wijzigingsvoorstel
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe.
2. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel genoemd onder punt 1.
Besluit raad:

17.

Informatie uit het college:
Besluitenlijsten van: 3 en 10 november 2015
Verzonden brieven:
- 30 oktober 2015, aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken bestemmingplan Tusschenwater;
- 3 november 2015, aan de fractie Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft: reactie op vragen over wijkpost
Eelde;
- 5 november 2015, aan de gemeenteraad: betreft: Uitwerking thema’s Sociaal domein,
Accommodatiebeleid en beheer en onderhoud openbare ruimte;
- 10 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: voortgangsrapportage inzake stichting openbaar
onderwijs Baasis inclusief jaarverslag en jaarrekening 2014;
- 10 november 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Rapport Nut en Noodzaak Transferium De
Punt;
- 10 november 2015, aan de fractie D66, betreft: Beleid t.a.v. bescherming Weidevogels;
- 10 november 2015, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen,allerlei;
- 10 november 2015, aan de gemeenteraad, betreft: reactie op reactiebrief Haren (d.d. 14 oktober 2015).
Besluit raad:

18.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 12 november 2015)
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen.
Besluit raad:

19.

Gemeenschappelijke regelingen
Geen stukken aangeleverd behoudens de stukken bij de agendapunten 13, 14 en 15.

20.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)

21.

Sluiting

“T” = tijdgebonden
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad
VVD, betreft: vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure
crematorium (op initiatief van de VVD fractie geagendeerd).
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