
 
 
 
  
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 

    

 
Raadsvergadering van: 6 juni 2017 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang:                               20:00 uur 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad.  
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl en liggen tevens vanaf  
26 mei 2017 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
    
1.    Opening                                                                                                                                         20:00 uur 
2.    Vaststellen agenda 
3.    Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 mei 2017 en kennisnemen van de  digitale LTA  
4.    Vragenrecht raadsleden 
5.    Mededelingen college 
6.    Informatie uit het college 
       a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 9, 16 en 23 mei 2017 
       b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 3 mei tot 24 mei  2017 

 c.   Stukken ter inzage voor de raadsleden.  
7.    Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde 
       Voorstel: 
       De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen  
       voor de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde 
       stukken. 
8.    Begroting Meerschap 2018 
       Voorstel: Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept      
       begroting 2018 van het Meerschap Paterswolde 
9.    Beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde 
       Voorstel: Het beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde gewijzigd vaststellen. 
10.  Informatie uit het presidium 
       Voorstel: Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2016 
11.  Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
12.  Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 mei 2017) 
13.  Stukken in de leesmap 
________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK                                                          
 
14.  Inspreken inwoners*  
       betreft inspraak voor de agendapunten  7, 8, 9,15 en 16. 
15.  Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017 
       Voorstel: 

1.Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016; 
2.Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017. 

16.  Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen 
       Voorstel: 
        Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw eventuele  
       zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen- 
       Assen. 
17.  Sluiting                                                                                                                                          23.00 uur 
                        
 

https://raad.tynaarlo.nl/
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De voorzitter van de raad 
 
 
 

drs. M.J.F.J. Thijsen 


