
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 9 november 2021 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 13:00 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. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
3.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 5 en 6 
4.  Behandelvoorstel najaarsbrief 2021 en Begroting 2022 
5.  Najaarsbrief 2021 *T* 
     Voorstel: 
     1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1  
         september 2021; 
     2. Het incidentele nadeel 2021 van € 4.355 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen  
        (ARGI); 
     3. Het structurele voordeel van € 60.422 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
     4. In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het  
         hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. De dekking voor 2021 onttrekken aan de ARGI en voor 2022 en  
         verder deze op te nemen in de meerjarenbegroting. 
     5, In te stemmen met het instellen van de reserve Bruisende kernen en de bestemmingsreserve te doteren  
         met € 132.617 ten laste van het budget Motie bruisende kernen. 
     6. In te stemmen met het doteren van € 819.746 aan de reserve bedrijfsvoering, dit volgend uit het integrale  
         plan om de negatieve consequenties van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken en/of de  
         verdere negatieve consequenties te voorkomen. 
     7. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.211.956. 
     8. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten. 
     9. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
6.  Begroting 2022 *T* 
     Voorstel: 
     1. De begroting 2022 vast te stellen 
     2. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging 
7.  Sluiting         19:30 uur 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
 
Zaaknummer 1218965 

https://raad.tynaarlo.nl/

