
 

 
 Zaaknummer: 1329016 
  

Raadsvergadering d.d. 13 september 2022 agendapunt 12 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 24 augustus 2022 
 

Portefeuillehouder(s): Presidium 
 

Behandelend ambtenaar: R.J. Puite 
Doorkiesnummer: 840 
E-mail adres: s.puite@tynaarlo.nl 
Bijlage(n): 1 Verordening Raadswerkgroepen 2019 

 
Onderwerp 
Instellen raadswerkgroepen Sociaal Domein, Duurzaamheid en Omgevingswet/omgevingsvisie 
 
Gevraagd besluit 

1. Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet/visie en  
Duurzaamheid.  

2. Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 13 september 2022 tot 1 april 2026, of totdat 
de gemeenteraad besluit tot het aanpassen van de vergaderstructuur.   

3. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein: A.M. Machielsen (LT),  
J.H. Kamminga (VVD), G.F. Gerritsen (PvdA), H. Wiersema (CDA), C.I. Stradmeijer (D66),  
J.K. Winters (CU), A.M. Meerman (GL), D. Franke (GB).  

4. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:  
H.T.M. Elzerman (LT), G. Pieters (VVD), M. Koning (PvdA),  H.L. Middendorp (CDA),  
C.E. Kardol (D66), H. van den Born (CU), B. Nienhuis (GL),  
J. van Gelder (GB).                              

5. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie:  
J. van Gelder (GB), G. Pieters (VVD), H.J. Franke (LT), A. Lubbers (PvdA), F. Haisma (CDA), 
H.W.A. Van Os (D66), G.J. de Jonge (CU), G.J. Bijkerk (GL).  

6. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en 
Omgevingsvisie: J.J. Haijkens (GB), J.H. Kamminga (VVD), A.M. Machielsen (LT), F. van der 
Werf (PvdA), H. Wiersema (CDA), K. Kloen (D66), J.K. Winters (CU), W.K.N. Van der Meij 
(GL).  

7. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: A.M. Machielsen (LT),  
N.T. Heikamp (VVD), T.A.H Dijkstra (PvdA), H. Wiersema (CDA), H.W.A. Van Os (D66),  
J.J. Kuipers (CU), W.J. Nieman (GL), D. Franke (GB).  

8. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: J. Smits (VVD), 
H. van Gestel (LT), C. Ensing (PvdA), H.L. Middendorp (CDA), B. Lukkien (D66), H. van den 
Born (CU), D.E. Oele (GL), J. van Gelder (GB). 

 Wat willen wij hiermee bereiken? 

In de raadsperiode 2018-2022 zijn er raadswerkgroepen ingesteld ter bevordering van een  
laagdrempelige kennisuitwisseling tussen raad, college, ambtelijke organisatie en externen en het 
vergroten van de kennis van de raad op het gebied van het Sociaal Domein, Duurzaamheid en 
Omgevingswet/visie. Conform de voorwaarden in de verordening Raadswerkgroepen 2019 zijn deze 



 
 

raadswerkgroepen opgeheven bij het aflopen van de raadsperiode. De huidige gemeenteraad heeft 
uitgesproken te willen onderzoeken of een aanpassing in de vergaderstructuur gewenst is. Dat zou 
betekenen dat ook de raadswerkgroepen een andere vorm krijgen en/of opgeheven worden. Tot het 
moment dat de raad hierover een besluit heeft genomen worden de raadswerkgroepen in de ‘oude’ 
vorm ingesteld. Zowel vanuit het college als de raad is er behoefte aan een werkvorm waarin kennis 
wordt uitgewisseld. In de raadswerkgroepen wordt geen politiek bedreven en worden geen besluiten 
genomen.  
Met dit instellingsbesluit wordt vastgesteld wie de leden en plaatsvervangend leden van de diverse 
raadswerkgroepen zijn. 

  

  

De raadswerkgroepen worden ingesteld op de volgende thema’s:  

Sociaal Domein 

Het sociaal domein houdt de raad bezig vanwege de (financiële) omvang en het belang ervan voor 
de inwoners van de gemeente. De oorspronkelijke raadswerkgroep Sociaal Domein is ingesteld 
vanwege de zogenoemde ‘Drie Decentralisaties’. Hoewel de decentralisaties al in 2015 zijn 
doorgevoerd, blijven er voortdurend uitdagingen en ontwikkelingen.   

Omgevingswet/visie 

De invoering van de Omgevingswet staat op dit moment gepland voor 1 januari 2023, maar deze 
datum is al meerdere malen verschoven. Verwacht wordt dat de invoering van de Omgevingswet 
grote gevolgen zal hebben en de invoering zal dan ook veel werk met zich meebrengen zowel voor 
de invoeringsdatum als in de jaren daarna. In de afgelopen periode is deze werkgroep tevens benut 
voor het uitwisselen van kennis over de omgevingsvisie.   

Duurzaamheid 

Op het gebied van duurzaamheid zijn er voortdurend ontwikkelingen. Onder andere door de 
groeiende maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp, de nieuwe landelijke 
klimaatwetgeving en de Regionale Energiestrategie zal er de komende jaren volop aandacht voor dit 
thema worden gevraagd.   

Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Zodra dit besluit is genomen kunnen de raadswerkgroepen van start.  

Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De kosten van de werkzaamheden van de raadswerkgroepen worden uit verschillende budgetten gefinancierd. 
Er is geen extra budget nodig.  

Namens het Presidium gemeente Tynaarlo, 

  

  
drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter 

  

  



 
 

 
  



 
 

Raadsbesluit nr. 12 
 
Betreft: Instellen raadswerkgroepen Sociaal Domein, Duurzaamheid en Omgevingswet/visie 
 
Raadsvoorstel Instellen raadswerkgroepen 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overwegende dat er behoefte is aan een laagdrempelige kennisuitwisseling en het vergroten van de kennis van 
de raad, 
 
Gelet op Verordening Raadswerkgroepen 2019 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet/visie en  
Duurzaamheid.  

2. Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 13 september 2022 tot 1 april 2026, of totdat de 
gemeenteraad besluit tot het aanpassen van de vergaderstructuur.   

3. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:  
4. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:                               
5. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie:  
6. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie:  
7. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid:  
8. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vries, 13 september 2022 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

voorzitter 

R.J. Puite, 
 
 
 

griffier 
 

  


