
 

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 

 
Ontwerpbegrotingen Verbonden partijen/ gemeenschappelijke regelingen 

(GR) 

Datum   15 juni 2021 

Tijd 19:00 uur  
Locatie 

 

Hybride. Raadsleden en collegeleden kunnen fysiek  aanwezig zijn in de 
raadszaal of digitaal deelnemen via pexip. Steunfractieleden en ambtenaren 
kunnen uitsluitend digitaal deelnemen (gezien de beperkte ruimte in de 
raadszaal). Overige geïnteresseerden kijken live mee via de raadswebsite: 
raad.tynaarlo.nl  

 

Voorzitter 

 

Mevrouw A. Lubbers  

Openbaar 

Besloten 

De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via de raadswebsite. De 
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting.  

Verslag  

 

Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite. 

Doel 
 

 

De bijeenkomst is bedoeld voor het bespreken van de ontwerpbegrotingen en 
het eventueel formuleren van een concept-zienswijze.   
Besluitvorming geschiedt uiteraard in de raadsvergadering.  

De informatie 
uit de 
bijeenkomst: 

 

Is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 
raadsvergadering van 22 juni a.s. 

 

Vorm en 
rolverdeling 
 

De bijeenkomst is een gesprek tussen raads- en steunfractieleden over hun 
reactie op de aangeleverde stukken. Daarnaast zijn de betrokken collegeleden 
aanwezig, die tevens AB-lid van de verschillende GR’en zijn, en de 
beleidsambtenaren die namens de gemeente de beheerders van de GR’en zijn. 
 

Informatie over 
voorstel 
 

Ter voorbereiding op de bespreking in de raadsbijeenkomst hebben de 
focusgroepen van de Intergemeentelijke raadswerkgroep Assen, Aa en Hunze, 
Noordenveld, Aa en Tynaarlo (IRWG AANT) adviezen geformuleerd. In de 
raadsbijeenkomst kan hierop nader worden ingegaan. Het advies zal op 8 juni bij 
de vergaderstukken worden geplaatst.  
 

Vervolg 
 

De ontwerpbegrotingen (en jaarrekeningen) verbonden partijen staan op de 
agenda van de raad van 22 juni a.s. in het besluitblok als T-stuk.   
 

Communicatie 
 

De bijeenkomst wordt aangekondigd via de raadswebsite en de 
gemeentepagina in de lokale krant.  

 


