Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van:
Locatie:
Aanvang:

8 maart 2022
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 8 februari 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 1, 8 en 15 februari 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 januari 2022 t/m 23 februari 2022
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 februari 2022)
8. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 7 te Zeijen
Voorstel:
1. De raad besluit het bestemmingsplan Hoofdstraat 7 te Zeijen, als vervat in de bestandenset met de
planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHoofdstr7Zeyen-0401 ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
9. Brief college Advies Stimulansz n.a.v. brief WPDA over inkomstenvrijlating (op verzoek van
de fractie D66)
_______________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8
11 Regeling zonder meer Noordmidden Drentse samenwerking
Voorstel:
Het college toestemming te geven tot het aangaan van de regeling zonder meer Noordmidden-Drentse
Samenwerking.
12 Motie vreemd aan de agenda - help mee de loonkloof te dichten.
- te onderzoeken:
o of er sprake is van een loonkloof onder de werknemers van de gemeente Tynaarlo;
o hoe groot deze eventuele loonkloof is;
o welke factoren deze loonkloof verklaren;
- de resultaten van dit onderzoek voor 1 augustus aan de gemeenteraad te doen toekomen
13. Schorsing
14. Aanwijzen raadsgriffier
Voorstel:
Mevrouw R.J. Puite met ingang van 8 maart 2022 aan te wijzen als griffier.

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

drs. M.J.F.J. Thijsen
Zaaknummer 1264920

