
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 25 februari 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 28 januari 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 21 en 28 januari 2020 en 4 en 11 februari 
2020 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 17 januari 2020 t/m 12 februari 2020 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 februari 2020 
8. Vaststelling bestemming ‘Kleinere kernen, Hunzeweg 82 De Groeve 
     Voorstel: 
      De raad besluit om het bestemmingsplan Kleinere Kernen, Hunzeweg 82 De Groeve met  

identificatienummer NL.IMRO.1730.Hunzeweg82DG-0401 vast te stellen 
9. Voornemen WPDA om lid te worden van werkgeversvereniging 
      Voorstel: 
      1. Instemt met het voornemen van WPDA om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging;  
      2. Het wenselijk vindt dat de arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aansluiten bij die van    
         gemeentelijke medewerkers;  
      3. De WPDA hierover informeert middels bijgevoegde brief. 
10. Voornemen GGD lidmaatschap werkgeversvereniging 

Voorstel:  
In te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe 

11. Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie 
Voorstel: 
Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare      
energie voor de gemeente Tynaarlo vast te stellen. 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
12. Inspreken inwoners* 8, 9, 10 en 14 

*betreft inspraak voor agendapunt  
13. Visie bibliotheek 2020 – 2024 (bespreken tweede termijn) 
      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.). 
14. Bespreken ingekomen brief – voortbestaan de Kimme (op verzoek van de fractie CDA) 
15. Sluiting         23:00 uur 

 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


