
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 5 januari 2021 
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. Verlenging tijdelijke vervanging van mevrouw S. Veenstra door de heer W.J. Nieman (fractie GroenLinks) 
3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 14 en 15 december 2020 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten 
5. Vragenrecht raadsleden 
6. Mededelingen college 
7. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 8 en 15 december 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 3 december 2020 t/m 16 december 2020 

8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 december 2020) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
9.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10 en 11.  
10. Aandelen GAE Assen’T’ 
      Voorstel:       
      1. In te stemmen met het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar     
          GAE;  
      2. In te stemmen met een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de  
          statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de  
          aandelen;  
      3. Bij instemming met 2 te besluiten dat deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente    
          Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt. 
11. Motie vreemd aan de agenda – Centrum Eelde 
      draagt het college op: 

- alle initiatieven en plannen voor de invulling van delen van het centrum van Eelde te beoordelen op hun 
onderlinge samenhang; 

- alle initiatieven en plannen voor de invulling van – delen van – het centrum van Eelde te toetsen aan de 
architectonische uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf 2.2.7 van het Beeldkwaliteitsplan Centrum 
Eelde van 25-10-2011 (zie toelichting), zodat het dorpse karakter van Eelde niet verder aangetast 
wordt, maar eerder bevorderd; 

-     de raad steeds te betrekken bij de besluitvorming over zulke plannen; 
12. Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 

https://raad.tynaarlo.nl/

