
Zaaknummer: 1248683

Raadsvergadering d.d. 25 januari 2022   agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 17 januari 2021

Behandelend ambtenaar: I.Been
Doorkiesnummer: 733
E-mail adres: i.been@tynaarlo.nl
Bijlage(n): 1 

Onderwerp
Wijziging samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie en Duurzaamheid

Gevraagd besluit
De heer E.B.A. Hageman fractie 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.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een drietal raadswerkgroepen ingesteld om:
a. laagdrempelige kennisuitwisseling mogelijk te maken tussen raad, college, ambtelijke organisatie 
en externen;
b. de kennis van de raad te vergroten.

De nadere regels voor deze raadswerkgroepen zijn vastgelegd in de Verordening 
raadswerkgroepen Tynaarlo 2019. In deze verordening is onder andere geregeld dat iedere fractie 
hoogstens één lid en hoogstens één plaatsvervangend lid in iedere raadswerkgroep kan laten 
benoemen. Dit (plaatsvervangend) lid moet een beëdigd raadslid of beëdigd steunfractielid zijn.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De heer E.B.A. Hageman is gestopt als raadslid bij de fractie VVD en gaat als zelfstandig raadslid 
door als fractie Liberaal Groen Tynaarlo.
De heer Hoogenboom fractie ChristenUnie is gestopt als steunfractielid en daarmee ook als 
plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid.  

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De benoemingen gaan in vanaf 9 januari 2022. Met de instemming met dit raadsvoorstel is deze 
benoeming een feit.

Presidium gemeente Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester
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  Betreft: 

Raadsvoorstel : Wijziging samenstelling raadswerkgroep  Omgevingsvisie en Duurzaamheid

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelet op artikel Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019, artikel 3

B E S L U I T:

De heer E.B.A. Hageman fractie 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. 
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Vries, 25 januari 2022

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, Waarnemend griffier


