Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

13 april 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 16 en 30 maart 2021, vaststellen verslag raadstafel van 9
maart 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 23 maart 2021 en 30 maart 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 maart 2021 t/m 31 maart 2021
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 maart 2021)
8. Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers
Voorstel:
In te stemmen met de bestuursovereenkomst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hierover te
informeren
_______________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
9. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 11
10. Initiatiefvoorstel structureel instellen van een sociaal raadsvrouw
Voorstel:
1) Structureel een onafhankelijk ondersteuner (sociaal raadsvrouw) voor mensen die zorg
zoeken via de gemeente aan te stellen, die:
– kantoor houdt buiten het gemeentehuis;
– zonder tussenkomst van de gemeente bereikbaar is;
– over de voortgang rapporteert aan de gemeenteraad.
2) Mevrouw H. Grolleman voor de periode van 4 jaar te benoemen als sociaal raadsvrouw,
ingaande 1 mei 2020 tot 1 mei 2024.
11. Motie vreemd aan de agenda fractie GroenLinks – Kunst in de raad.
verzoekt de raad:
- (Startende) artiesten zoals singer-songwriters, akoestische muzikanten, dichters, schrijvers en kleinere
groepen een podium te geven door aan het begin van de raadsvergadering hun kunsten te tonen;
- Dit één keer per maand te organiseren;
- Het ‘optreden’ in de raadszaal te laten plaatsvinden voorafgaand aan de raadsvergadering en tevens uit
te zenden via de raadswebsite zodat het breder ‘zichtbaar’ wordt’;
- Wanneer na de COVID pandemie weer fysiek vergaderd kan worden, dit te blijven voortzetten .
12. Sluiting
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

