
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 20 december 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 6 december 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 29 november 2022 en 6 december 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 november 2022 t/m 7 december 2022

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 1 december 2022)
8. Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)  

Voorstel:
      1. Bijgaand gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) vast te stellen.

2. In te stemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2023-2027
9.   Belastingverordeningen 2023 ’  T  ’  
      Voorstel:

1. De volgende verordeningen vast te stellen: a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2023 b. 
Verordening forensenbelasting 2023 c. Legesverordening 2023 d. Verordening afvalstoffenheffing 2023 
e. Verordening reinigingsrechten 2023 f. Verordening vergoeding en inzameling oud papier en karton 
2023 g. Verordening rioolheffing 2023 en de voorgaande verordeningen in te trekken.

2. In te stemmen met een begrotingswijziging, waarin in 2023 de inzet van de voorziening riolering 
verlaagd wordt met € 167.864 en de verwachte opbrengst rioolheffing verhoogd met hetzelfde bedrag.

3. Burgemeester en wethouders te mandateren de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2023 
naar beneden bij te stellen als de herwaardering is afgerond.

10. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023
      Voorstel:
      Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 
________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

11. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 10.

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

drs. M.J.F.J. Thijsen                                                                                           Zaaknummer 1388529

https://raad.tynaarlo.nl/

