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Raadsvergadering d.d. 6 juli 2021 agendapunt: 10 
       
Aan de Gemeenteraad 
 
Vries, 8 juni 2021 
 

Behandelend ambtenaar: dhr. P. Koekoek 
Doorkiesnummer:   606  
E-mail adres:                p.koekoek@tynaarlo.nl 

Bijlagen:     
- Voorjaarsbrief 2021 
- Perspectievennota 2022 

 
Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2021 en Perspectievennota 2022 
 
Tijdens de presidiumvergadering van 8 juni jl is gesproken over de behandeling van de Voorjaarsbrief 
2021/Perspectievennota 2022 voor de raadsvergadering van 6 juli.  
 
In 2019 is gestart met een nieuwe behandelwijze voor de Voorjaarsbrief en Perspectievennota en de 
Najaarsbrief en Begroting. Sindsdien gelden de volgende afspraken: 

- Op tijd beginnen (om 13.00u)  
- Op tijd stoppen (om 20.00u) 
- Geen mondelinge algemene beschouwingen  
- In plaats daarvan van tevoren schriftelijk gedeelde beschouwingen 
- Daarnaast een publicatie van de beschouwingen in de krant en op social media 
- De raadsvergadering starten met een mondelinge reactie van het college op de beschouwingen 
- Vervolgens een aantal debatten over ingediende moties en amendementen 

 
Voor de procedure is verder, net als eerdere jaren, een gecombineerde behandeling van Voorjaarsbrief en 
Perspectievennota afgesproken.  
 
Dit voorstel leidt tot de volgende tijdsindeling voor de behandeling:  
 
Voorafgaand aan de raadsvergadering 
1. De partijen sturen vóór 5 juli hun algemene beschouwingen naar de griffie, deze beschouwingen hebben 

een max. aantal van 450 woorden per partij (zie ‘na afloop van de vergadering’). Zij geven daarbij ook 
aan of zij moties en/of amendementen in willen dienen. Moties en amendementen worden ook al zoveel 
mogelijk van tevoren naar de griffie gestuurd. 

2. De griffie stuurt op 5 juli de algemene beschouwingen naar de gehele raad, het college, het MT en de 
pers en publiceert deze op raad.tynaarlo.nl. De griffie stuurt bovendien een agenda rond met de 
opgegeven moties/amendementen. 

 
De raadsvergadering zelf 

OPENING 13.00u  
1. Reacties van het college op de schriftelijke algemene beschouwingen (6x5=30 minuten). 
2. Debat raad-college over de reacties (90 minuten). 
3. Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav beantwoording en debat daarover (30 minuten) 
4. Debat raad over ingediende moties/amendementen volgens rondgestuurde agenda. (150 minuten) 

a. Toelichting indieners 
b. Debat tussen indieners en andere raadsleden 
c. Advies portefeuillehouder 

5. Pauze/mogelijkheid tot fractieberaad nav debat in de raad en reactie college op moties en 
amendementen (30 minuten) 

6. Stemmingen (30 minuten, start uiterlijk 19.00u) 



 

a. Amendementen Voorjaarsbrief 
b. Moties Voorjaarsbrief 
c. Raadsvoorstel Voorjaarsbrief 
d. Amendementen Perspectievennota 
e. Moties Perspectievennota 
f. Raadsvoorstel Perspectievennota  

AFSLUITING UITERLIJK 19.30u 
 
Na afloop van de raadsvergadering 
1. De griffie en de afdeling communicatie maken van de acht algemene beschouwingen en een kort verslag 

van de behandeling een infographic voor in de Oostermoer. Deze wordt behalve via de krant van 14 juli 
ook via de gemeentelijke online kanalen breed verspreid. 

2. Voor de publicatie worden twee pagina’s in de Oostermoer gekocht. Op deze pagina’s passen ongeveer 
3600 woorden, dit betekent dat er voor iedere partij ruimte is voor een bijdrage van 450 woorden. 

 
 
Namens het presidium, 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,             voorzitter 
  
  
  
 


