
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 24 maart 2020 
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. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2020 en vaststellen verslag raadstafels van 14 

januari, 11 februari, 3 en 10 maart 2020 en kennisnemen van motie- en toezeggingenlijsten.  
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 25 februari, 3 en 10 maart 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 februari 2020 t/m 11 maart 2020 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 5 maart 2020) 
8.   Visie bibliotheek 2020 – 2024  
     Voorstel:      
      1. Instemmen met de notitie “bibliotheek 2020-2024”;  
      2. Onderwerp bibliotheek 2020-2024 en bijbehorende subsidiëring betrekken bij integrale         
         afweging van de Perspectievennota 2020 (begroting 2021 e.v.). 
 9.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 2020 
      Voorstel:  
      De raad besluit toestemming te geven aan het college en in te stemmen met de wijziging    
      van de GR VRD zoals bijgevoegd bij het voorstel. 
10. Vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsverbanden; benoeming mevrouw                      
      H. Wiersema in het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde 
      Voorstel: 
      De raad besluit mevrouw H. Wiersema, wethouder, aan te wijzen als vertegenwoordiger in  
      het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde.   
11. Voornemen Recreatieschap Drenthe tot aangaan van lidmaatschap werkgeversvereniging 
      Voorstel:  
      1. Instemt met het voornemen om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging; 
      2. Het wenselijk vindt dat de arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aansluiten bij die van de  

   gemeentelijke medewerkers; 
      3. Het Recreatieschap Drenthe hierover informeert middels bijgevoegde brief 
12. Bespreken kaderbrieven verbonden partijen en beleidsvisie VRD 
      Voorstel:  
      1. In te stemmen met de inhoud van de concept-reactiebrieven aan de gemeenschappelijke      
          regelingen op de kaderbrieven 2021.  
      2. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel Drenthe. 
13. Bekrachtigen geheimhouding dossier 2020-01 
      Voorstel: 

             De raad besluit de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde       
      geheimhouding op dossier 2020-1 te bekrachtigen 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
BESPREEKBLOK 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

 
14. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10 en 11.  
15. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 


