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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 8 september  
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 plv voorzitter van de raad 
 

 
O.D. Rietkerk 
 
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten raadslid 
 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 augustus 2015 en vaststellen actielijst  

 
5. 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. 

 
6. 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 en 9 geagendeerde onderwerpen. 
 
7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN   
 
 
8. Benoeming voorzitter RvT Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: 

Dhr. ir. H. Popken benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht op de Stichting 
Recreatiebaden gemeente Tynaarlo. 

      Besluit raad: 
 

9. Brieven college tarragrond (op verzoek van de VVD fractie bespreken)  
          Gevraagd besluit: 
         Bespreking van de door het college aan respectievelijk de fractie van de VVD en gemeenteraad op 22 juli  
         gezonden brieven m.b.t. tarragrond locatie Van Wijk en Boerema in Tynaarlo en daarover desgewenst  
         een discussie voeren. 

      Besluit raad: 
 

 
HAMERSTUKKEN  
 
 
10. Informatie uit het college:  

Besluitenlijsten van: 11 augustus en 18 augustus 2015. 
Verzonden brieven: 
-  19 aug. 2015, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft: Onderhoud graf Jan Davids; 
-  20 aug. 2015, aan gemeenteraad, betreft: Stand van zaken Oude Asserstraat 18; 
-  25 aug. 2015, aan fractie PvdA, betreft: Technische vragen Dorpsagenda Vries; 
-  25 aug. 2015, aan fractie PvdA, betreft: Verwerkingen opmerkingen Dorpsagenda Vries;    
-  25 aug. 2015, aan fractie LT, betreft: Technische vragen Dorpsagenda Vries; 
-  25 aug. 2015, aan gemeenteraad, betreft: Opheffen Tourist Info Drenthe; 
-  25 aug. 2015, aan gemeenteraad, betreft: Verslag haalbaarheidsonderzoek pilot cultuuronderwijs; 
-  27 aug. 2015, aan de fractie PvdA, betreft: Klachten behandelen in sociaal domein; 
-  27 aug. 2015, aan de fractie CDA, betreft: Bezuiniging op de thuiszorg; 
-  27 aug. 2015, aan de fractie CDA, betreft: Energieneutrale openbare verlichting, plant- E; 
-  27 aug. 2015, aan gemeenteraad, betreft: Woningbehoefteonderzoek Regio Groningen- Assen; 
-  27 aug. 2015, aan gemeenteraad, betreft: Pro forma reactie raad ontwerpbeschikking saneringsplan  
   Van Wijk en Boerma. 
Ter inzage: 
-  Stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo 2015.   
Besluit raad:  
 

11. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 augustus 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

12. Gemeenschappelijke regelingen  
Kennisname van de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken 2014 en beleidsbegroting 2016 
van GGD Drenthe.  
 

13. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
 

14. Sluiting 
 
  

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


