
Voorlopige agenda raadsvergadering 
Voorjaarsbrief en Perspectievennota
30 juni 2020

Door het presidium is vastgesteld dat de behandeling van de perspectiefnota in twee delen zal 
plaatsvinden. 

In het eerste deel van de behandeling vindt er een debat plaats tussen raad en college over de vooraf 
ingediende, verspreide en gepubliceerde algemene beschouwingen van de fracties. Dit debat begint 
met de reactie van het college op de beschouwingen, ieder collegelid krijgt hiervoor vijf minuten 
spreektijd en er wordt terughoudend omgegaan met interrupties. Als in de beschouwingen van de 
fracties ook al moties of amendementen zijn meegenomen, reageert het college hier direct al op. Het 
debat wordt voor de pauze afgerond, na de pauze volgt geen tweede termijn meer.

Na het eerste deel volgt een pauze waarin er ruimte is voor fractieberaad naar aanleiding van de 
reacties van het college op de beschouwing en het debat met het college over de beschouwingen. In 
deze pauze kunnen fracties nog tot de conclusie komen dat er op bepaalde punten nog moties of 
amendementen nodig zijn, die nog niet eerder waren aangekondigd of ingediend.

Na de pauze start het tweede deel van de behandeling met een korte inventarisatieronde langs de 
fracties over eventueel nog extra in te dienen moties en amendementen. Dit is niet de tweede 
termijn van het debat over de beschouwingen, dit debat is voor de pauze afgerond. Vervolgens 
vinden er korte debatten plaats over de ingediende moties en amendementen (zie hieronder). De 
behandeling van iedere motie en ieder amendement bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Toelichting indiener(s)
2. Debatronde tussen fracties (gelegenheid voor fracties om te reageren op indieners)
3. Debatronde met college (gelegenheid voor college om te reageren op raadsdebat)
4. Afronding door voorzitter (stemming vindt later plaats, zie hieronder)

De tijden in dit overzicht zijn indicatief

12.00u Opening vergadering

1. Vaststellen agenda
2. Vastellen besluitenlijsten en kennisnemen motie- en toezeggingenlijsten
3. Vragenrecht raadsleden
4. Mededelingen college
5. Informatie uit het college
6. Lijst met ingekomen stukken

12.15u Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’

13.15u Lunch



13.45u Debat over algemene beschouwingen

1. Reacties van het college op de schriftelijke algemene beschouwingen
2. Debat raad-college over de reacties

*Bovenstaande wordt voor iedere portefeuillehouder herhaald, bij punt 1 heeft iedere 
portefeuillehouder 5 minuten spreektijd en wordt terughoudend omgegaan met interrupties.

15.45u Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad n.a.v. debat over algemene beschouwingen

16.15u Debat over moties en amendementen

1. Amendement 
2. Motie Vriezerbrug Zuid (GroenLinks)
3. Motie vrijwillige eigen bijdragen WMO en Jeugdzorg (D66)
4. Motie voorrang rotonde (D66)
5. Motie budget ruimte creëren (PVDA)
6. Motie extra lesruimte Het Oelebred (PVDA)
7. Motie onhoudbare financiële situatie van gemeente in Nederland en Tynaarlo in het bijzonder 

(PVDA)
8. Motie bestrijding en giftige invasieve plantensoorten (CDA, Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie, 

D66)
9. Motie zienswijze zoutwinning (ChristenUnie, GroenLinks, CDA, Leefbaar Tynaarlo, D66 en 

Gemeentebelangen)
10. Motie maatregelen Sociaal Domein (Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA)
11. Motie Jeugdsozen (Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie, CDA, D66, PVDA, Gemeentebelangen en 

GroenLinks)
12. Motie Plaats de Wereld (fractie GroenLink)

18.30u Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad n.a.v. debat over moties en amendementen

19.00u Stemmingen 
Zie tabel voor nummering en laatste stand van zaken moties en amendementen

1. Amendementen Voorjaarsbrief
2. Moties Voorjaarsbrief
3. Raadsvoorstel Voorjaarsbrief

4. Amendementen Perspectievennota
5. Moties Perspectievennota
6. Raadsvoorstel Perspectievennota

19.30u Sluiting


