
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp Fietspaden-, wegen en knelpuntenplan (FWK)

Datum 7 april 2021
Tijd 19.30 uur
Locatie Digitaal via pexip.

Voorzitter De heer K. Kuipers

Openbaar

Besloten

De bijeenkomst is openbaar. Raadsleden, beëdigde steunfractieleden, 
collegeleden, beleidsambtenaren kunnen via een link inloggen in pexip. Andere 
geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst live meekijken via de raadswebsite: 
raad.tynaarlo.nl 

Verslag De presentatie wordt achteraf gedeeld. Eventuele toezeggingen/afspraken 
worden genoteerd door de griffie. 

Doel Het college heeft met de raad afgesproken dat het Fietspaden- Wegen en 
knelpuntenplan 2021 zal worden besproken met de raadsleden. In het FWK 
staat welke knelpunten er zijn en is een prioritering in de knelpunten 
opgenomen. De benodigde investeringen in het FWK-plan worden per jaarschijf 
afgewogen bij de Perspectievennota’s. In 2020 zijn er geen punten uit het FWK-
plan uitgevoerd in verband met ontbrekende financiën. 
In deze raadsbijeenkomst kunnen raadsleden aandachtspunten meegeven ten 
aanzien van de prioriteiten. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

□ is bedoeld om de raad puur van informatie te voorzien.

□ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 

raadsvergadering van …

■ is bedoeld om collegeleden aandachtspunten mee te geven. 

Vorm Namens het college wordt er een presentatie gegeven over het nieuwe FWK. 
Daarna is er ruimte voor discussie/gesprek. 

Rolverdeling Wethouder Wiersema verzorgt de aftrap, beleidsambtenaren Jeroen Soppe en 
Janhenk Kuiper zijn aanwezig voor inhoudelijke toelichting. 

Informatie over 
voorstel

- Checklist FWK
- FWK plan 2021 (behandeling in B&W van 30 maart 21) 

Vervolg Het college kan op basis van de input uit de bijeenkomst de prioritering in het 
FWK aanpassen.

Communicatie De raadsbijeenkomst wordt aangekondigd op de website van de raad, wordt live 
uitgezonden en is daar achteraf te raadplegen. 


