
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 21 juni 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. Beëdiging lid steunfractie  
       Voorstel: de heer F. van der Werf steunfractie  PvdA en mevrouw B. Nienhuis steunfractie GroenLinks   
       beëdigen
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 10 mei en 7 juni 2022 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 10, 17, 24 mei en 7 juni 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 april 2022 t/m 1 juni  2022

8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 juni 2022)
9.   Jaarstukken Regio Groningen Assen 2022
      Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen en geen
zienswijze in te dienen.

2. De Regio Groningen-Assen van het besluit van de raad in kennis te stellen.
10. Behandeling ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 verbonden partijen ‘T’ 
      Voorstel:
      1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021.
      2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD.
      3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en WPDA en   
          Meerschap Paterswolde geen zienswijze in te dienen
11. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2022
       Voorstel:

1. De grondexploitaties per 1 januari 2022 van de volgende projecten vast te stellen: -Ter Borch- Vries 
Zuid – Bedrijventerrein Vriezerbrug – Businesspark Ter Borch1 jan

2. Kennis te nemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 
januari 2022; 

12. Wijziging samenstelling auditcomité
      Voorstel:
      De heer K. Dijkstra fractie PvdA en de heer H. van den Born fractie ChristenUnie benoemen als lid van het   

      auditcomité.
13. Benoemen leden werkgeverscommissie griffier
      Voorstel:
      Drie raadsleden benoemen tot leden van de werkgeverscommissie, voor de duur van de     
      zittingsperiode van de raad
14.   Aanwijzen plaatsvervangende voorzitters gemeenteraad  
      Voorstel:
      Overgaan tot benoeming van plaatsvervangende voorzitters voor de gemeenteraad
15. Aanwijzen leden van de vertrouwenscommissie
      Voorstel:

https://raad.tynaarlo.nl/


_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

16.  Inspreken inwoners*
       *betreft inspraak voor agendapunt 9,10,11,18,19, 20 en 21.
17.  Debat Coalitieakkoord 2022 -2026
18.  Voorontwerpbestemmingsplan 'Hoofdweg 278, Paterswolde'
       Voorstel:
       1.  In te stemmen met de ‘Inspraaknota voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 278 Paterswolde’
            en de voorgestelde wijzigingen door te voeren in het ontwerpbestemmingsplan;
       2.  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 278 Paterswolde’ vrij te geven voor de ter inzage-
            legging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen.
19.  Rekenkameronderzoek ‘uitvoering inclusiebeleid’
       Voorstel:

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid'
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze

uit te werken in  werkafspraken en protocollen.
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan 

van het sociale domein.
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te 

denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s.
20. Vaststellen Transitievisie Warmte     
       Voorstel: 
       1. de inspraaknotitie Concept-Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen 
       2. de Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen 
21.  Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op verzoek van de 
       fractie Tynaarlo Nu)
22.  Motie vreemd aan de agenda – stikstof maatregelen 2022
       Roept het college op om:
       Bovenstaande, binnen 2 weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

       bij het Ministerie van Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele 2e kamer.
23.  Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer 1308704


