
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 8 februari 2022
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 25 januari 2022 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 en 25 januari 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 januari 2022 t/m 26 januari 2022

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 januari 2022)
8. Deelname Veiligheidsregio Drenthe aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting   

waarborgfonds risicobeheer veiligheidsregio’
Voorstel:

       Geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Drenthe om deel te nemen aan de 
stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting waarborgfonds risicobeheer veiligheidsregio’s. 

9.    Wijziging samenstelling vertrouwenscommissie burgemeester Tynaarlo
       Voorstel:        
     De heer E.B.A. Hageman benoemen als lid van de vertrouwenscommissie burgemeester     
     Tynaarlo.

_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

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

11. Brief college Advies Stimulansz n.a.v. brief WPDA over inkomstenvrijlating (op verzoek van 
      de fractie D66)
12  Motie vreemd aan de agenda -   Onderzoek centrum voor palliatieve zorg       

- Te onderzoeken of binnen de gemeente Tynaarlo (in de gemeentelijke organisatie, huisartsen, 
thuiszorg, etc.) bovenstaande constateringen en overwegingen worden herkend;

- Te onderzoeken of de komst van een palliatief centrum aansluiting vindt bij het bestaande zorgaanbod 
en daarbij de bestaande zorg kan ontlasten, versterken of verrijken;

- Zich uit te spreken over een mogelijke (nog vorm te geven) samenwerking met initiatiefnemers;
- Zich uit te spreken of de inzet van vrijkomend maatschappelijk vastgoed onderdeel kan zijn van deze 

samenwerking;
- Dit onderzoek, in overleg met de Hanzehogeschool / RUG, te laten uitvoeren als afstudeeropdracht 

wanneer de organisatie hier op korte termijn geen ruimte voor kan vrij maken;.
13.  Motie vreemd aan de agenda -   Bevolkingsonderzoek naar longkanker  
       -    Het kabinet te verzoeken een bevolkingsonderzoek naar longkanker in te voeren.
       -    Deze motie bij de Minister van VWS en de leden van de 2e Kamer bekend te maken. 
       -    Deze Motie rond 1 april 2022 naar de griffies van alle gemeenten in Nederland te versturen met het    
             verzoek deze onder de aandacht van de nieuwe gemeenteraad te brengen

https://raad.tynaarlo.nl/


14. Motie vreemd aan de agenda -     Sluiting (kinder-)hartcentrum UMCG     
      -  Een brandbrief op te stellen, gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te   
         dringen op behoud van het (kinder-)hartchirurgie centrum in het UMCG;
      -  Om alle Drentse gemeenten op te roepen deze brandbrief te ondersteunen;
      -  Om aan te sluiten bij en contact te leggen met initiatieven in de Noordelijke provincies en gemeenten   
         om samen de handen ineen te slaan;

15. Sluiting 23:00 uur

_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen                                                                 

Zaaknummer 1258488


