
 
 
 
  
 
 

 Agenda gemeenteraad 

 

    

Raadsvergadering van: 13 maart 2018 

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  
2 maart  2018 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
    
1.   Opening                                                                                                                                          
2.   Vaststellen agenda 
3.   Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 februari 2018 en kennisnemen van de  digitale LTA  
4.   Vragenrecht raadsleden 
5.   Mededelingen college 
6.   Informatie uit het college 
      a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 13 en 20 februari 2018 
      b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 7 februari 2018 t/m 28 februari 2018      
7.   Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
8.   Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 15 februari 2018) 
9.   Stukken in de leesmap  
10  Wijziging Verordening gemeentelijke onderscheidingen 
      Voorstel: Vaststellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Tynaarlo 2018. 
11. Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 
      Voorstel: Toestemming geven aan het college en instemmen met de wijziging van de GR VRD zoals  
      beschreven in het wijzigingsvoorstel. 
12. Eervol ontslag griffier 
      Voorstel: de heer J.L. de Jong als griffier met ingang van 1 mei 2018 eervol ontslag verlenen 
13. Werving & selectie griffier gemeente Tynaarlo. 
      Voorstel:  

1. Vaststellen het procedurevoorstel werving & selectie raadsgriffier Tynaarlo 2018 
2. De huidige werkgeverscommissie benoemen als selectiecommissie  
3. Vaststellen het functieprofiel voor Raadsgriffier Tynaarlo 2018 

_______________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK           
                 
14. Inspreken inwoners*  
      *betreft inspraak voor agendapunt 10,11 en 15 
15. Bespreking Kaderbrieven 
      - Kaderbrief 2019 Veiligheidsregio Drenthe; 
      - Kaderbrief 2019 GGD Drenthe; 
      - Kaderbrief 2019 Alescon, inclusief kader meerjarenraming tot en met 2022; 
      - Kaderbrief 2019 Werkplein Drentsche Aa 
      - Kaderbrief 2019 Recreatieschap Drenthe        
      Voorstel: kennisnemen van de kaderbrieven en de inhoudelijke standpunten van het college, zoals  
      samengevat in het raadsvoorstel. 
 
16. Sluiting                                                                                                                 23:00 uur 
____________________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 

https://raad.tynaarlo.nl/
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drs. M.J.F.J. Thijsen 


