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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 16 februari 2016, 
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 2 februari 2016 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 11 geagendeerde onderwerpen. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

http://raad.tynaarlo.nl/
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BESPREKEN  
 
7. Evaluatie Zuidlaardermarkt 2015 

Gevraagd besluit 
 1) Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2015;  
 2) Voor de volgende Zuidlaardemarkt vaststellen;  
    a) elke handelaar op de paardenmarkt moet zich minimaal 24 uur voor de markt inschrijven;  
    b) elke handelaar moet zich bij de aankomst van de markt legitimeren.  
 3) Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen van het Amendement later uit te voeren:  
     a) bij de ingangscontrole worden chip en paspoort van elk paard gecontroleerd;  
     b) bij inschrijving wordt geregistreerd welk dier bij welke handelaar hoort. 

          Besluit raad: 
 
8. Rekenkamerrapport Toezicht en handhaving in Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek “Toezicht en Handhaving” 
2.   De aanbevelingen uit dit rapport over te nemen  

          Besluit raad: 
 
9. Vergoeding zwerfdierenvervoer in Tynaarlo (op verzoek van de fractie van GroenLinks geagendeerd) 
          Gevraagd besluit: De gemeente Tynaarlo, vanuit de zorgplicht voor in het wild levende dieren, de kosten  
          die de Dierenbescherming maakt voor het vervoer van gewonde en zieke in het wild levende dieren laten  
          vergoeden. 
          Besluit raad: 
 
HAMERSTUKKEN  
 
10. Inzet reserve participatiebudget voor jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
          Gevraagd besluit: 

1. Een extra bedrag ad. € 32.000 inzetten voor het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds in 2016. 
            2. Dit bedrag dekken door een onttrekking uit de reserve participatiebudget in 2016 ad. € 32.000,- 

     3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 
          Besluit raad: 
 
11. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 

Gevraagd besluit: 
Instemmen met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 
en goedkeuring geven aan het college om de gewijzigde regeling vast te stellen. 

          Besluit raad: 
 
12. Informatie uit het college:  

Besluitenlijsten van: 26 januari en 2 februari 2016 
Verzonden brieven:  
- 26 januari 2016; aan de gemeenteraad, betreft VNG ledenbrief accountants controle sociaal domein; 
- 27 januari 2016, aan fractie CDA, betreft antwoordbrief mogelijk faillissement TSN; 
- 27 januari 2016, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft antwoordbrief over ontwikkelingen bij TSN; 
- 27 januari 2016, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft antwoordbrief over bomenkap en herplant; 
- 27 januari 2016, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft antwoordbrief over het Doe Museum in de PBH; 
- 29 januari 2016; aan de gemeenteraad, betreft vervroegde aflossing EDON-lening en vrijval geld uit  

            escrow; 
- 01 februari 2016, aan de fractie PVDA, betreft: Antwoordbrief aan fractie PVDA Tynaarlo n.a.v. vragen  

             over FOC Assen; 
- 02 februari 2016; aan de gemeenteraad, betreft Tarragrond NS-terrein Tynaarlo; 
- 02 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft strategische verkenning toekomst GAE: 
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- 02 februari 2016; aan de gemeenteraad, betreft besluit locatie nieuwbouw cbs de Holtenhoek; 
- 02 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, voortgang onderwijshuisvesting Vries; 
- 02 februari 2016; aan fractie Leefbaar Tynaarlo. Vragen PBH n.a.v. vertrek Doe Museum; 
- 03 februari 2016, aan de gemeenteraad, betreft: Klantonderzoek 2014 voor WMO. 

          Ter inzage:   
          -      

Besluit raad:  
 

13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 4 februari 2016)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: 
 

14. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)  
- Tweede bestuursrapportage 2015 en Kaderbrief 2017 (VRD); 
- Factsheet bestuursrapportage II mei 2015 – augustus 2015 ISD/Werkplein Baanzicht; 
- Bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Participatiewet “Werkplein Drentsche Aa”; 
- Kadernota 2017 Recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad: 
 

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

16. Sluiting 
  

“T” = tijdgebonden 
 


