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    Leiding 
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Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd: Voor: 

(jr-mnd) 
S.v.z. per 13 november 2008 

2005-11-08 FAvZ 
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. 

2007-06-26/ 
 
 
2008-11-11 

FAvZ Het college overweegt een vandalismethermometer 
en een centraal meldpunt jeugdoverlast  in te stellen. 
De raad wordt daarover geïnformeerd. 
Raad 11-11-08: het college zegt toe de raad op korte 
termijn te informeren 

Veilig-
heid 

Nov 
2007/ 
 
Jan 2009

 

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 doelen, ver-
antwoordelijkheden 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 Ver-
bonden Partijen toe te voegen. De aanbevelingen van 
de Rekenkamercommissie wordt in een overleg tus-
sen raad en college besproken   

Fin Juni  
2008/ 
Okt 2008

In de jaarrekening 2007 wordt door het college voor 
een deel teruggekomen op deze toezegging. Het col-
lege komt daarop terug bij behandeling van de Na-
jaarsnota 2008 (oktober 2008)  

2007-09-25 JDF/ 
HK 

Het college neemt de aanbevelingen van de Reken-
kamercommissie Tynaarlo over v.w.b. het rapport 
“opgeruimd staat netjes” (kostendekkendheid afval-
stoffenheffing 2003 – 2006) en presenteert aan de 
raad een Nota Lokale heffingen bij de vj nota 2008 
(juni 2008) 

Gewe/ 
Fin 

juni 2008 Reactie van het college is in voorbereiding; verwezen 
wordt naar de technische beantwoording bij de be-
handeling van de begroting 2009. 

2007-10-23 JF Tariefsverhoging Zuidlaardermarkt; 
Raad wordt voor het eind van dit jaar  geïnformeerd 
over de mate van kostendekkendheid van de Zuid-
laardermarkt; dit in relatie tot de verhoging van de 

BMV April 
2008 

Nadat alle kosten van de Zuidlaardermarkt in beeld 
zijn wordt de raad geïnformeerd (april 2008)  
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tarieven   
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 de es, uit te voe-
ren tijdens de boomplantdag 2009.    

Infra April 
2009 

Op dit moment is het plan nog niet obstakelvrij. Als 
dat begin 2009 wel het geval is zal de boomplantdag 
2009 in principe worden gehouden in het gebied Zuid-
es te Zuidlaren. 

2008-04-08 HHA Deelname energie besparingscampagne Wonen++ 
Drenthe: college zegt toe na een jaar deelname te 
evalueren en de raad over de uitkomsten te informe-
ren.  

Milieu Maart 
2009 

 

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

B&P Mei 2011  

2008-05-20 FAvZ Samenwerking Haren - Tynaarlo. Het college gaat na 
of het convenant tussen de beide gemeenten aange-
past moet worden op de Nota Verbonden Partijen en 
het advies van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
over de Nota Verbonden Partijen  

Gem. 
secr. 
/BMO 

Sept 
2008 

Onderzoek naar Nota Verbonden Partijen in relatie tot 
het concept convenant heeft plaats gevonden. Het 
convenant kan worden aangevuld met een bepaling, 
dat de Nota Verbonden Partijen Tynaarlo van toepas-
sing is. In het overleg met Haren zal nog worden na-
gegaan of Haren een dergelijke nota heeft, dan wel de 
uitgangspunten van de Nota van Tynaarlo kan onder-
schrijven als het om de samenwerking gaat. 
 

2008-06-24 HK 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2007/voorjaarsnota 2008. 
Het college heeft naar aanleiding van de discussie 
over beide agendapunten de volgende toezeggingen 
gedaan: 

- de raad wordt nader geïnformeerd over de 
voor- en nadelen van een eventuele  verkoop 
van aandelen Essent 

- Skatevoorzieningen. Nadere schriftelijke in-

 
 
 
 
Team 
Fysiek 
 
B&P 

Okt 2008  
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FAvZ 
 
 
 
JDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAvZ 

formatie aan de raad over de voortgang van 
de skatevoorziening in Vries. 

- Brandmelders. % brandmelder in  de ge-
meente is te laag; raad wordt nader geïnfor-
meerd op welke wijze college dit probleem 
denkt op te pakken.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Kosten externe adviseurs. Het college stelt 
een notitie met een overzicht op van kosten 
die gemoeid gaan met inschakeling van ex-
terne adviseurs die de gemeentelijke organi-
satie ondersteunen. 

 
 
Veilig-
heid 
 
 
Grond-
zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeWe 
 
P&O. 
 

 
 
 
 
 
 
Op 11 mei jl. is de Nota Grondinventarisatie in ons 
college gebracht. Wij hebben besloten de verdere 
behandeling en besluitvorming daarover, waaronder 
vertrouwelijke ter-inzagelegging aan u, aan te houden 
om de consequenties van het Landschapsontwikke-
lingsplan (LOP) hierin te kunnen meenemen.  
Nu de planvorming omtrent het LOP verder is gevor-
derd zijn wij in staat  de percelen waarvan aanhouden 
van het eigendom vanuit het LOP-belang mogelijk 
meerwaarde kan bieden apart aan te duiden in de 
Nota Grondinventarisatie. Wij verwachten dit nog dit 
jaar te hebben afgerond en u de nota ter inzage aan 
te kunnen bieden. 
 

2008-09-23 HK Beleidspunten Voorjaarsnota 2008 (lijst met investe-
ringen).   
Kosten zwerfavfal. De raad krijgt binnen 1 maand 
inzicht in de kosten van zwerfaval 

 
 
GeWe 

 
 
Nov 
2008 
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2008-10-14 FAvZ Sluiting politiepost Eelde Het college zegt toe in een 
gesprek met de korpschef na te gaan waarom de 
politiepost in Eelde momenteel niet gebruikt wordt 

Veilig-
heid 

Nov 
2008 

 

2008-10-14 JDF Reclamenota. Het college zegt toe de reclamenota na 
behandeling in b&w voor te leggen aan de raad.   

BWT/ 
B&P 

Jan 2008  

2008-10-14 JDF Welstandsnota. Het college zegt toe de suggestie van 
D66 mee te nemen om jaarlijks bij de welstandsnota 
een zogeheten inlegvel met ervaringen vanuit de bur-
gers te voegen  

BWT Nov 
2009 

 

2008-10-14 FAvZ VROM-rapport deel II. Het college zegt toe dat de 
raad op de hoogte gesteld wordt van de definitieve 
afspraken die gemaakt worden tussen het  college en 
de VROM inspectie. Ook het tijdpad waarbinnen dat 
onderzoek uitgevoerd wordt,  wordt daarin meegeno-
men.  Raad wil afronding voor de zomervakantie in 
2009 

BMV Dec 
2008 

 

2008-10-14 -- Bomenbeheer/maaibeheer. Op voorstel van de fractie 
van Leefbaar Tynaarlo organiseert de griffie een 
werkbezoek in de gemeente over de wijze waarop het 
maaibeheer wordt uitgevoerd 

Griffie Jan 2008  

2008-10-28 HHA Extraatje voor de minima. Het college zegt toe dat 
minima in de gemeente Tynaarlo voor de kerst 2009 
een extraatje van € 50.- ontvangen  

B&P Dec 
2008 

 

2008-10-28 HK Wielerzesdaagse 2009. Het college zegt toe zich in te 
zullen spannen om provinciale gelden vanuit de 
breedtesport in te zetten om de wielerbaan in de PBH 
enkele maanden langer in stand te houden t.b.v. ama-
teurwielrennen. De raad wordt over de voortgang 
gerapporteerd.   

B&P Jan 2008  
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2008-10-28 HK Notitie zwembaden. Het college zegt toe de notitie 
zwembaden oor bespreking in handen te geven van 
de raad 

B&P Dec 
2008 

 

2008-10-28 HHA Nota Plattelandsbeleid/kadernota WMO. De raad ont-
vangt binnenkort voor behandeling beide nota’s. 
Daarbij/daarin wordt betrokken de wijze waarop in-
huur derden, uitbreiding formatie etc plaatsvindt  

B&P Dec 
2008 

 

2008-10-28 HK Kenniscentra Jeugd & gezin. De raad wordt nader 
geïnformeerd over en het tijdpad waarlangs en waar-
op het college de suggestie van het CDA om tijd en 
energie te steken in kenniscentra voor jeugd & gezin. 

B&P Dec 
2008 

 

2008-11-11 FAvZ Monitoring van GGPZ.  Het college zegt toe de raad 
uiterlijk in het 1e kwartaal 2009 te informeren over de 
gebiedsgerichte politiezorg (GGPZ) in de gemeente 
Tynaarlo 

Veilig-
heid 

Maart 
2009 

 

      

      

 


