
 

 
 Zaaknummer: 1308704 
  

Raadsvergadering d.d. 7 juni 2022 
 
Aan de Gemeenteraad 
 
Vries, 16 mei 2022 
 

Behandelend ambtenaar: R.J. Puite 
Doorkiesnummer: 840 
E-mail adres: s.puite@tynaarlo.nl  
Bijlage(n): 1 Coalitieakkoord 

 
Behandelvoorstel behandeling 
Voorgesteld wordt om het coalitieakkoord ‘iedereen hoort erbij en doet ertoe’ te bespreken en hierover het 
debat te voeren.  
 
Het coalitieakkoord geeft richting aan de ambities en de manier van werken van het college 
voor de komende collegeperiode. Na de vorming van een nieuw college is het goed gebruik om als raad in 
debat te gaan over de ambities die dat college uitspreekt.  
 
Het coalitieakkoord wordt door het college gebruikt als basis voor het opstellen van de begroting voor 2023.  
Op grond van de financiële verordening van gemeente Tynaarlo biedt het college jaarlijks de perspectievennota 
aan waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen. Deze 
perspectievennota dient dan door de gemeenteraad te worden vastgesteld, zodat deze gebruikt kan worden als 
basis voor de begroting. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de raad. In verband 
met de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen is dit jaar afgezien van het opstellen van een 
perspectievennota.  
 
Het college geeft in haar aanbiedingsbrief bij dit coalitieakkoord aan graag met de raad in overleg te gaan over 
de ambities voor de komende collegeperiode. De raad wordt uitgenodigd door middel van moties en/of 
amendementen hierover in debat te gaan.  
 
Voorafgaand aan de raadsvergadering 
Op maandag 23 mei wordt het coalitieakkoord onder embargo gedeeld met de raad. Op dat moment wordt het 
tevens gedeeld met de pers. De volgende dag is een persconferentie gepland waarin formateur Henk 
Heijerman een toelichting geeft op het akkoord. Het embargo op het coalitieakkoord vervalt na de 
persconferentie.  
 
De raadsvergadering zelf 
De vergadering staat in het geheel in het teken van het debat over het coalitieakkoord en benoemen/beëdigen 
van wethouders en opvolgende raadsleden. Andere agendapunten worden doorgeschoven naar de 
raadsagenda van 21 juni.  
 
Eerste termijn 
In de eerste termijn kan gereageerd worden op het coalitieakkoord. Fracties kunnen moties en amendementen 
aankondigen/indienen. De spreekbeurten tijdens deze eerste termijn worden vanaf de eigen plek gehouden. 
Interrupties tijdens deze ronde worden beperkt tot verduidelijkende vragen. 
 
Tweede termijn 
In deze ronde worden per motie of amendement steeds de volgende stappen gevolgd waarna de bespreking 
van die motie of dat amendement wordt afgerond: 

1. Debat wordt ingeleid door indiener;  
2. Debatronde tussen partijen (gelegenheid voor fracties om te reageren op inleiding)  



 
 

3. Afronding door voorzitter.  
 

Om deze ronde goed te laten verlopen, wordt deze voorafgegaan door een korte inventarisatieronde. 
 
Tot slot: De vergadering wordt – afhankelijk van het verloop van het debat - afgesloten met de stemmingen over 
de amendementen en moties. 
 
De agenda bestaat uit de volgende punten:  
 

OPENING 19.00u 
 
 19.00 – 19.45 uur 

- Vaststellen van de agenda. 
-  
- Eerste termijn 
- Inleiding (door fractievoorzitter LT) en bespreken coalitieakkoord: 

 
Maximaal 5 minuten spreektijd per fractie. Interrupties worden in principe niet tot de spreektijd gerekend 
(duur 45 minuten) 
indienen moties en amendementen. 
 
Schorsing:  19.45 – 20.00 uur 
 

- 20.00 – 20.45 uur  
- Tweede termijn: inhoudelijk bespreken en eventuele besluitvorming moties en amendementen.  

(indien gewenst – eventueel op agenda raad 21 juni) 
 
Schorsing/pauze: 20.45 – 21.00 uur 
 
21.00 - 22.30 uur: 
.  

- Afscheid zittende wethouders 
- Toelichting wethouderkandidaten; per kandidaat zal worden toegelicht waarom deze kandidaat wordt 

voorgesteld als wethouder.  
- Benoeming en beëdiging wethouders  
- Benoeming en beëdiging opvolgende raadsleden 

     
Na afloop van de raadsvergadering 
Moment voor felicitatie met een hapje en een drankje.  
 
 
Namens het presidium, 
drs. M.J.F.J. Thijsen, 

 
voorzitter 

 


