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mnd) 

S.v.z. per 6 augustus 2008 

2005-11-08 HHA/ 
HK 

Statuut m.b.t. Concern Controller:  
H.Kosmeijer: wordt aan gewerkt. Zodra mogelijk 
zal de raad hierover worden geïnformeerd 

DIR  Nieuwe organisatieverordening wordt in maart 
2007 in het college gebracht voor vaststelling. 
Daarna zal het werk aan de control statuut 
starten. 

2006-09-26 HHA Het college zegt een evaluatie van de regeling, 1 
jaar na invoering daarvan, toe. In de evaluatie 
wordt meegenomen de toepassing van de hard-
heidsclausule en de 2.000 km grens genoemd in 
artikel 26. Het college kan instemmen met het 
voorstel om bij verhuizing, 40% van de kosten 
niet in rekening te brengen en de overige 60% 
van de kosten over een periode van 10 jaar door 
de bewoner te laten terugbetalen.   

WOS Juli 
2008 

Op dit moment wordt geëvalueerd en voor de zo-
mervakantie wordt de evaluatie aan de raad voor-
gelegd. 

2006-10-31/ 
2007-06-26 

HHA WMO fase 2. Het college onderzoekt in hoeverre 
de vereenzaming onder de ouderen bij de uitvoe-
ring van programma 28 kan worden tegenge-
gaan./ 
Ambtelijke ondersteuning van adviesraden komt 
aan de orde bij de 2e fase WMO 

WOS Juli 
2008 

Wordt in fase II van het beleidsplan WMO 
meegenomen; behandeling raad juli 2008 

2007-06-26 HK Het college overweegt een vandalismethermo-
meter en een centraal meldpunt jeugdoverlast  in 
te stellen. De raad wordt daarover geïnformeerd  

Veilig-
heid 

Nov 
2007 

 

2007-09-11 HK Het college zegt toe dat bij de behandeling van 
de jaarrekening 2007 (24 juni 2008) een lijst van 
alle verbonden partijen te overleggen waarin 

Fin Juni  
2008/ 
Okt 

In de jaarrekening 2007 wordt door het college 
voor een deel teruggekomen op deze toezeg-
ging. Het college komt daarop terug bij be-



Pagina 2 van 5 

Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd: Voor: 
(jr-
mnd) 

S.v.z. per 6 augustus 2008 

doelen, verantwoordelijkheden en besteding van  
middelen aan  de orde komen. Het college neemt 
de suggestie over om de RBD in 2007 aan de 
lijst van de toetsen Verbonden Partijen toe te 
voegen. De aanbevelingen van de Rekenkamer-
commissie wordt in een overleg tussen raad en 
college besproken   

2008 handeling van de Najaarsnota 2008 (oktober 
2008)  

2007-09-11 JDF de raad wordt op de hoogte gehouden over de 
afwikkeling van de erfpacht die het college met 
de stichting Hippisch Centrum Eelde aangaat  

WOS Jan 
2008 

Het advies over de erfpacht is in een afron-
dend stadium. Raad wordt geïnformeerd zodra 
dit mogelijk is. 

2007-09-25 JDF/ 
HK 

Het college neemt de aanbevelingen van de Re-
kenkamercommissie Tynaarlo over v.w.b. het 
rapport “opgeruimd staat netjes” (kostendek-
kendheid afvalstoffenheffing 2003 – 2006) en 
presenteert aan de raad een Nota Lokale heffin-
gen bij de vj nota 2008 (juni 2008) 

GeWe/ 
Fin 

juni 
2008 

 

2007-10-23 JF Tariefsverhoging Zuidlaardermarkt; 
Raad wordt voor het eind van dit jaar  geïnfor-
meerd over de mate van kostendekkendheid van 
de Zuidlaardermarkt; dit in relatie tot de verho-
ging van de tarieven   

BMV April 
2008 

Nadat alle kosten van de Zuidlaardermarkt in 
beeld zijn wordt de raad geïnformeerd (april 
2008)  

2007-11-27 HHA Verordening meedoenpremies: Het college on-
derzoekt de mogelijkheid om mee te doen aan 
het Jeugdsportfonds. De raad wordt daarover in 
het 1e kwartaal 2008 geïnformeerd   

WOS Mrt 
2008 

De ISD is in gesprek met het Jeugdsportfonds 
Drenthe. Zodra er naar aanleiding van deze 
gesprekken meer duidelijkheid is, zal de raad 
daarover geinformeerd worden. 

2008-01-22 HHA Het college neemt de suggestie van D66 mee om  
de aanplant van bomen en struiken in het gebied 
van de Zuid Es in Zuidlaren als compensatie voor 
de kap van bomen bij de aanleg van de weg op 

Infra April 
2009 

Op dit moment is het plan nog niet obstakel-
vrij. Als dat begin 2009 wel het geval is zal de 
boomplantdag 2009 in principe worden ge-
houden in het gebied Zuid-es te Zuidlaren. 
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de es, uit te voeren tijdens de boomplantdag 
2009.    

2008-03-25 JDF De raad ontvangt voor het zomerreces een plan-
ning over het bestemmingsplan Vries-Oost  

OBT Juni 
2008 

De organisatie werkt op dit moment aan een 
startnotittie waarin ook een eerste globale pro-
jectplanning wordt opgenomen. De startnotitie 
wordt voor het zomerreces ter kennis gebracht 
aan de gemeenteraad. 

2008-04-08 HHA Deelname energie besparingscampagne Wo-
nen++ Drenthe: college zegt toe na een jaar 
deelname te evalueren en de raad over de uit-
komsten te informeren.  

Milieu Maart 
2009 

 

2008-04-08 --- RIS/BIS: Voor de raad zal een demo van dit sys-
teem worden gepresenteerd 

Griffie Okt 
2008 

RIS/BIS is per 10 juni 2008 operationeel; uit-
leg volgt na het zomerreces  

2008-04-08 HK Nota reserves en voorzieningen 2008. Naar aan-
leiding van de discussie in de raad organiseert 
het college een informatiemoment waarbij de 
nota R&V aan de hand van de 3-W vragen uitge-
diept wordt en als basis voor die van 2009 kan 
dienen 

Fin Sept 
2008 

 

2008-04-22 HK Woningbouwontwikkelingen. Naar aanleiding van 
de discussie over de regionale opgave en bijge-
stelde cijfers wil de raad opgave van het aantal 
inwoners afkomstig uit de gemeente Tynaarlo die 
zich in Ter Borch tot nu toe hebben gevestigd 

OBT Juni 
2008 

De afdeling Publiekszaken is gevraagd dit 
overzicht naar de stand per 1 mei j.l. te gene-
reren. 

2008-04-22 HK Notitie aan huis verbonden beroepen/bedrijven 
Naar aanleiding van de notitie en het aangeno-
men amendement zegt het college toe over 3 
jaar de aanpassing te zullen evalueren en de 
raad daarvan op de hoogte te stellen 

WOS/
Rov 

Mei 
2011 
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2008-04-22 HK Ombudsvrouw Tynaarlo. Het college zegt op een 
vraag van D66 toe de raad te zullen informeren 
wat met de aanbevelingen van de ombudsvrouw 
Tynaarlo wordt gedaan 

BJC Juni 
2008 

 Voor het zomerreces ontvangt de raad van 
het college een brief, waarin op de aanbeve-
lingen ingegaan wordt. 

2008-05-20 HHA Samenwerking Haren - Tynaarlo. Het college 
gaat na of het convenant tussen de beide ge-
meenten aangepast moet worden op de Nota 
Verbonden Partijen en het advies van de Reken-
kamercommissie Tynaarlo over de Nota Verbon-
den Partijen  

Gem. 
secr. 
/BMO 

Sept 
2008 

 

2008-05-20 JDF VVV Drenthe+: De raad wordt voor de volgende 
vergadering geïnformeerd over de door het col-
lege te kiezen (in)richting van het VVV Drenthe+ 

WOS Juni 
2008 

 

2008-05-20 -- Tarifering grof afval: Griffie bereidt in overleg met 
raad en college een werkbezoek voor aan een 
biovergistingsinstallatie.   

griffie Okt 
2008 

Uitnodiging aan raadsleden en steunfractiele-
den verzonden d.d. 25 juni 2008. 
Werkbezoek 26 augustus 2008 

2008-06-10 JDF Jaarverslag welstandscommissie 2007. Het col-
lege zal de raad schriftelijk informeren over de 
conclusies en aanbevelingen in het rapport 

Bwt Okt 
2008 

Aanbevelingen welstandscommissie ligt ter 
inzage voor de raadsvergadering van 19 au-
gustus 2008 

2008-06-10 JDF Evenementensubsidies. Het college brengt in 
beeld hoeveel evenementen jaarlijks worden 
vergund 

Veilig-
heid 

Okt 
2008 

 

2008-06-24 JDF Startnotitie Oude Tolweg Zuidlaren. De suggestie 
van “stapelbouw” om meer huurwoningen in de 
wijk mogelijk te maken wordt in de uitwerking 
door het college meegenomen 

OBT Okt 
2008 

 

2008-06-24 HK 
 
 

Jaarrekening 2007/voorjaarsnota 2008. 
Het college heeft naar aanleiding van de discus-
sie over beide agendapunten de volgende toe-

 
 
 

Okt 
2008 
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JDF 
 
 
 
 
 
HHA 

zeggingen gedaan: 
- de raad wordt nader geïnformeerd over 

de voor- en nadelen van een eventuele  
verkoop van aandelen Essent 

- Gastoudergezinnen. Welke consequen-
ties hebben de bezuinigingen op de kin-
deropvang en wat betekent dat voor de 
wachtlijsten van de crèches.   

- Skatevoorzieningen. Nadere schriftelijke 
informatie aan de raad over de voortgang 
van de skatevoorziening in Vries. 

- Brandmelders. % brandmelder in  de ge-
meente is te laag; raad wordt nader geïn-
formeerd op welke wijze college dit pro-
bleem denkt op te pakken.  

- Nota grondinventarisatie. College legt de 
nota Grondinventarisatie vertrouwelijk 
voor de leden van de raad ter inzage. 

- GFT. Het college komt met een nadere 
onderbouwing van de voordelen voor de 
burgers 

- Kosten externe adviseurs. Het college 
stelt een notitie met een overzicht op van 
kosten die gemoeid gaan met inschake-
ling van externe adviseurs die de ge-
meentelijke organisatie ondersteunen. 

 
Egz 
 
 
Wos 
 
 
 
Wos 
 
 
Veilig-
heid 
 
 
Grond
zaken 
 
GeWe 
 
 
P&O. 
 

 


