
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 28 januari 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 17 december 2019 en kennisnemen van motie- en     
      toezeggingenlijsten
4.   Vragenrecht raadsleden
5.   Mededelingen college
6.   Informatie uit het college

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10 december 2019, 17 december 2019, 
24 december 2019, 7 januari 2020 en 14 januari 2020

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 5 december 2019 t/m 16 januari 2020
7.   Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 januari 2020)
8.   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.
9.   Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen gemeente Tynaarlo 2019
      Voorstel:
      De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Tynaarlo 2019 vast te stellen
10. Opheffen openbaarheid 2 parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te Zuidlaren
      Voorstel:
      2 parkeerplaatsen gelegen aan de Kerkstraat te Zuidlaren - conform bijgaande   situatietekening - aan de 
      openbaarheid te onttrekken.
11. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid en Omgevingsvisie
      Voorstel: 
      Mevrouw. A. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep 
      Duurzaamheid.
      De heer D. van der Meer (D66) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Duurzaamheid.
      De heer H.L. Middendorp (CDA) benoemen als lid raadswerkgroep Omgevingsvisie.     
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

12. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 13 t/m 15 

13. Brief recreatieschap aan de gemeenteraad d.d. 12 september 2019
14. 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.). 
15. Aanvraag subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord
    Voorstel: 
   1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 390.000,- voor het verstrekken van een 

https://raad.tynaarlo.nl/


subsidie aan CGN voor de aanleg van glasvezel in witte gebieden binnen onze gemeente.
   2. Een marktconforme lening te verstrekken aan CGN van € 258.075,- voor de aanleg van 

glasvezel in de grijze gebieden binnen onze gemeente.
   3. De kosten van de te verstrekken subsidie van € 390.000,- te dekken uit incidenteel nieuw 

beleid 2020 (Aanleg Glasvezel Buitengebied).
   4. De structurele rentelasten uit het beschikbaar stellen van de lening van € 258.075,- te dekken 

door voor de lening een marktconforme rentevergoeding in rekening te brengen.
   5. Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging.

16. Afscheid Wethouder de heer J.H. Lammers
17. Afscheid raadslid mevrouw H. Wiersema
18. Benoeming en beëdiging wethouder
      Artikel 41a van de Gemeentewet geeft aan dat wethouders, alvorens deze “hun“ functie kunnen uitoefenen,  

      in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen.
19. Benoeming en beëdiging raadslid
      Voorstel: Toelating en beëdiging nieuw raadslid fractie CDA in de vacature mevrouw H. Wiersema
20. Beëdiging lid steunfractie

Voorstel: mevrouw E. Koekoek-Mulder als lid van de steunfractie CDA beëdigen.
21. Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen


