Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

9 februari 2021
raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
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 van 26 januari 2021 en kennisnemen van motie- en
toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht raadsleden
5. Mededelingen college
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 19 en 26 januari 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 t/m 27 januari 2021
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 januari 2021)
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe
Voorstel:
- het besluit d.d. 17 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Drenthe in te trekken.
- toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling na correctie.
- tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling na correctie.
_________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
9. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 10, 11, 12 en 13.
10. Cultuurhuis Eelde-Paterswolde: huisvesting bibliotheek (wordt nagezonden)
Voorstel:
11. Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’
Voorstel:
1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging
beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen.
2 Samen met inwoners een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen in
het centrum van Eelde.
12. Brief college budgetoverschrijding RUD (op verzoek van de fractie Leefbaar Tynaarlo)
13. Ingekomen brief van Stadswerk: Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen
openbare ruimte – model motie (op verzoek van de fractie GroenLinks)
14. Motie vreemd aan de agenda – Warmtepompen
Verzoekt het college duidelijke regels te stellen aan het gebruik van deze installaties. Verder wordt het
college verzocht dat daar waar overlast ervaren wordt, handhavend op te treden.
15. Motie vreemd aan de agenda – ‘Gemeenten in noodfonds’
Verzoekt het bestuur van de VNG:
1. aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele verbeteringen in het
gemeentefonds en naast de compensatie voor de coronaproblematiek - een extra bedrag in het
gemeentefonds nodig hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor
2022,

2. tevens aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende structurele financiële
middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten,
kunnen oppakken,
3. tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op alle niveaus - over nieuwe
taken zal worden opgeschort, als bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende middelen krijgen
om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden
over de onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie, mede in te dienen op de ALV van de
Vereniging Nederlandse Gemeente op 12 februari 2021.
16. Sluiting
23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1068566

