
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 16 maart 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. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 2 maart 2021 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 2 maart 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 februari 2021 t/m 3 maart 2021

7.  Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 19 februari 2021)       
8.  Kaderbrieven 2022 Gemeenschappelijke regelingen (GR-en)
     Voorstel:
     In te stemmen met de inhoud van de concept-reactiebrieven aan de gemeenschappelijke regelingen op de    
     kaderbrieven 2022. 
9.  Wijziging samenstelling raadswerkgroep Sociaal Domein
     Voorstel:     
     Mevrouw J. Nienhuis (GroenLinks) verlaat als plaatsvervangend lid de raadswerkgroep Sociaal Domein                    
     en de heer D.E Oele (GroenLinks) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Sociaal Domein

__________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

10.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 11 en 12. 

11.  Bespreken brieven college Vries-Zuid  (op verzoek van de fractie D66, PvdA en VVD)
12.  Bespreken verkoop van parkeerplaatsen in Vries (op verzoek van de fractie CDA)
13.  Motie vreemd aan de agenda – meer straten vernoemen naar vrouwen ( fractie GroenLinks, D66, PVDA en 

       Gemeentebelangen)
       Draagt het college op;

- de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten aan te bevelen aandacht te geven bij het vernoemen 
van nieuwe straten, aan vrouwen, die zich dienstbaar gemaakt hebben in de Nederlandse geschiedenis 
en in onze gemeente in het bijzonder; 

- de raad schriftelijk te informeren over genomen besluiten w.b. toekennen straatnamen;

- te streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Commissie Naamgeving Openbare 
Ruimten. 

14.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

https://raad.tynaarlo.nl/


drs. M.J.F.J. Thijsen
Zaaknummer 1088120


