
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 13 september 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. Beëdiging lid steunfractie 
      Voorstel: de heer L.J.C.E. Hegge als lid van de steunfractie Leefbaar Tynaarlo beëdigen 
3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli  2022 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 27 juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 23 
augustus 2022 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 23 juni 2022 t/m 31 augustus 2022 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 augustus 2022)       
9.    Vaststelling bestemmingsplan 'Zeegse, Schapedrift 7-9' 
       Voorstel: 
       1. Het bestemmingsplan 'Zeegse, Schapedrift 7-9' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan  
           bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand:      
           NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0401. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik    
           gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de digitale kaart (BGT) versie 29 januari 2021.  
       2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
10.  Vaststellen van de 1e wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011  
       Voorstel: 
       De raad besluit om de 1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011         
       vast te stellen. 
11.  Wijzigen gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 
       Voorstel: 
       Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche   
       Aa te wijzigen met betrekking tot de nieuwe taken in het kader van de Wet inburgering 2021.        
12.  Benoemen leden raadswerkgroep Sociaal Domein, Omgevingswet/visie en Duurzaamheid 
       Voorstel: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
13.  Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 11 en 14. 
14.  Beantwoording brief college op Bomenkap in het gebied Nijstad in Vries (op verzoek van de fractie Leefbaar  
       Tynaarlo) 
15.  Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 



 
 

 

 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
Zaaknummer 1329016 


