Aan de leden van de Raad
Aan de wethouders en de secretaris
Hierbij nodig ik u uit voor het Vragenhalfuur en de Openbare Raadsvergadering op
donderdag 25 april 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidwolde.

AGENDA
VRAGENHALFUUR
Vragenhalfuur voor de inwoners
Vragenhalfuur voor de raad
Mededelingen van het college
RAADSVERGADERING
Algemeen (10 min)
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
2.A
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid CDA
2.B
Beëdiging nieuw raadslid CDA
3.
Besluitenlijst 28 maart 2019
4.
Toezeggingenlijst totaal per april 2019

Aanvang/streeftijd
19.30 uur

20.00 uur

5.
6.

Besluitvormend/hamerstukken (5 min)
20.10 uur
Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 9 - Langedijk 2, Koekange
Vaststelling bestemmingsplan Middelveenseweg 18, Zuidwolde en Oshaarseweg
13, Echten

7.

Ingekomen stukken (5 min)

20.15 uur

8.

Sluiting

20.20 uur

Zuidwolde, 11 april 2019
De voorzitter van de Raad,

R.T. de Groot

Vragenhalfuur en inspreken
Tijdens het vragenhalfuur kunnen inwoners het woord voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan. Ook kunnen zij ideeën over het gemeentelijk beleid kenbaar maken.
Tijdens het raadsdebat en de raadsvergadering kan er per agendapunt worden
ingesproken. Dit kan niet als er een afzonderlijke hoorzitting over het onderwerp is/wordt
gehouden. Een ieder heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Voor het inspreken is
maximaal 30 minuten per raadsdebat en raadsvergadering beschikbaar. Om het woord te
kunnen voeren, moet men zich voor de vergadering bij de griffier melden.
Streeftijden
Bent u geïnteresseerd in een bepaald agendapunt? Houd er dan rekening mee dat de
tijden streeftijden zijn. Duren agendapunten korter, dan wordt verder gegaan met de
afhandeling van de agenda.
3DeWolden
De gemeenteraad van De Wolden werkt vanaf 1 september 2016 op een andere manier,
waarbij dialoog, debat en besluitvorming beter zijn gescheiden. De raad wil meer en
beter in gesprek (dialoog) met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke
thema’s, voordat er besluiten worden genomen. Daarnaast is er meer ruimte voor debat.
Raadsdebatten zijn bestemd voor raadsleden en beëdigde steunfractieleden met als doel
om verschillen van inzicht op tafel te krijgen.
Raadsvergaderingen zijn bestemd voor het nemen van besluiten. Fracties kunnen een
stemverklaring bij hun besluit geven.

