
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 Raadsbijeenkomst communicatie raad en college

Datum 7 februari 2023
Tijd 19.30 uur – ca. 20.00 uur
Locatie Raadszaal, gemeentehuis te Vries

Voorzitter 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 in het raadsinformatiesysteem. 

Aanleiding In de raadsvergadering van 24 januari is afgesproken om de discussie 
rondom ‘Communicatie vanuit het college’ aan de orde te stellen in de 
raadsbijeenkomst bedrijfsvoering op 7 februari a.s. en het college van 
B&W hiervoor uit te nodigen. De aanleiding was een brief van de fractie 
CDA waarin het college werd gevraagd om een smart formulering van de
processen rond centrumontwikkelingen Zuidlaren en Eelde. Het college 
heeft op deze brief een tussenbericht gestuurd dat beantwoording nog 
niet kan worden gedaan en dat een antwoordbrief voor eind februari 
wordt gestuurd. 

Doel Het doel is om de communicatie vanuit het college van B&W naar de 
raad te bespreken en vice versa. Eventueel kunnen er nadere afspraken 
worden gemaakt.

Wettelijk 
kader

Artikel 60, 81, 155 van de Gemeentewet en artikel 169 en 180 van de 
Gemeentewet;

Verder van belang: afspraken in handboek voor de raad 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

□ is bedoeld om met B&W in gesprek te gaan over de communicatie 
naar de raad.  

Vorm Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van B&W. B&W kan 
hierop reageren. 

Rolverdeling De fractie CDA krijgt als eerste het woord om een toelichting te geven op
zijn vragen over de communicatie naar de raad. 

Informatie 
over voorstel

Welke stukken kunnen raadsleden doorlezen ter voorbereiding op de 
bijeenkomst? 
De checklist
Handboek voor de raad (achter de inlog)

https://raad.tynaarlo.nl/documenten/Handboek-V2022-07-29nov22.pdf
https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/24-januari/20:00/Schriftelijke-vragen-fractie-CDA-voortgang-centrumontwikkelingen-Eelde-en-Zuidlaren-op-verzoek-van-fractie-CDA


Bijlage 1 – brief aan B&W over afdoeningstermijnen.  (achter de inlog)
Vervolg Afhankelijk van uitkomst gesprek. 

Communicati
e

Het gesprek is openbaar. 


