
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 17 november 2020 
Locatie: Digitale raadsvergadering 
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. Beëdiging lid steunfractie 
      Voorstel: de heer D.E Oele als lid van de steunfractie GroenLinks beëdigen 
3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 27 oktober en 10 november 2020 en kennisnemen van 

motie- en toezeggingenlijsten 
5. Vragenrecht raadsleden 
6. Mededelingen college 
7. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 2, 13, 20 en 27 oktober en 3 november 
2020. 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 2 oktober 2020 t/m 4 november 2020 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 oktober 2020) 
9.    Deelname Veiligheidsregio Drenthe (VRD) aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s     
       (WVSV) “T” 
       Voorstel: Geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Drenthe om deel te nemen  
       aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). 
10.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe 
       Voorstel: 
       a. toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke   
           regeling.  
       b. tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 
11.  De vervanging van de raadsgriffier 
       Voorstel: Mevrouw R.J. Puite te benoemen als plaatsvervangend raadsgriffier 
12.  Controleprotocol 2020 
       Voorstel:        

1. Het controleprotocol 2020 vaststellen; 
2. Het normenkader voor 2020 vaststellen. 

13.  Wijziging samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie 
       Voorstel: 
     De heer C.H Kloos (Leefbaar Tynaarlo) verlaat als plaatsvervangend lid de raadswerkgroep      
     Omgevingsvisie en Mevrouw A. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo) benoemen als  
     plaatsvervangend lid raadswerkgroep Omgevingsvisie 

_______________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
14.  Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 15 en 16.  
15.  Brief college reactie op vragen geamendeerd raadsvoorstel ontwikkelrichting 
       centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de fractie D66) 
16.  Brief college Actualisatie ontwikkelrichting vrijkomende locaties maatschappelijk 
       Vastgoed (op verzoek van de fractie CDA) 
 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

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

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
 
 
 
 


