
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 25 januari 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 7, 14 en 21 december 2021 en kennisnemen van motie- en 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 14 en 21 december 2021 en 11 januari 
2022

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 december 2021 t/m 12 januari 2022
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 januari 2022)
8. Regeling zonder meer Noordmidden Drentse samenwerking  

Voorstel:
Het college toestemming te geven tot het aangaan van de regeling zonder meer Noordmidden-Drentse    
Samenwerking.

9. Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025  
Voorstel:
Het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025 vast te stellen

10. Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022
       Voorstel:
       De raad besluit in te stemmen met het wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van leges  
       2022 en de bijbehorende tarieventabel, en stelt de ‘tweede wijziging van de Verordening op de heffing en 
       invordering van leges 2022’ (Tweede wijziging Legesverordening 2022) vast.
11.  Wijziging samenstelling raadswerkgroep omgevingsvisie en duurzaamheid
       Voorstel:
       De heer E.B.A. Hageman Liberaal Groen Tynaarlo benoemen als lid van de raadswerkgroep  
       Omgevingsvisie en Duurzaamheid
       De heer J.J. Kuipers fractie ChristenUnie benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep    
       Duurzaamheid.
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK
12.  Inspreken inwoners*

*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 10
13.  Motie vreemd aan de agenda – handhaving warmtepompen
       Verzoekt het college:
       Om op basis van de APV in geconstateerde overtredingen, wbt overlast van de deze oude warmtepomp, te  

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

https://raad.tynaarlo.nl/


drs. M.J.F.J. Thijsen                                                    Zaaknummer 1248683


