
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 11 mei 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. Vastellen agenda       
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 13 april 2021 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 6, 13 en 20 april 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 april 2021 t/m 28 april 2021

8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 april 2021)
9. Bevindingen rekenkameronderzoek doorwerking aanbevelingen 2014-2020  

Voorstel:
1 Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Doorwerking aanbevelingen 2014-2020’.
2 De aanbevelingen uit de rekenkamerbrief ‘onderzoek doorwerking aanbevelingen’ ov

_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

10.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 11, 17 en 18 

11.  Cultuurhuis Eelde-Paterswolde: huisvesting bibliotheek   “  T  ’  
       Voorstel:
       1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 130.251 om gebouw gebruiksklaar te maken voor de  

    huisvesting van de bibliotheek;
       2. De hiermee samenhangende kapitaallasten en exploitatielasten van € 59.958 te dekken vanuit de 

    huurinkomsten die worden gegenereerd door de verhuur van de ruimten in het gebouw. 
12.  Afscheid wethouder de heer H. de Graaf.  
13.  Benoeming en beëdiging wethouder
       Artikel 41a van de Gemeentewet geeft aan dat wethouders, alvorens deze “hun“ functie kunnen uitoefenen, 

       in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen
14.  Afscheid raadslid H. van den Born
15.  Benoeming en beëdiging raadslid
       Voorstel: Toelating en beëdiging nieuw raadslid fractie ChristenUnie in de vacature de heer van den Born
16.  Beëdiging lid steunfractie
17.  Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe
       Voorstel: 
     De raad besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe.

18.  Reactie college ‘Parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1 Vries’ op verzoek van de fractie CDA 

https://raad.tynaarlo.nl/


19.  Motie vreemd aan de agenda – Bevolkingsonderzoek bij vrouwen
       Verzoekt het college op:
       Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, 
op aan te
       dringen dat hij/zij zijn/ haar maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de 
tweejarentermijn    
       zo consequent mogelijk wordt toegepast;
       Deze motie bij de leden van de 2e Kamer bekend te maken.
20.  Motie vreemd aan de agenda – abortuskliniek
       Verzoekt het college:
       dit te bespreken met de burgemeester van Groningen zodat aan deze demonstraties/intimidaties nabij de     

       abortuskliniek een eind komt.
20.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1112986


