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Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd: Voor: 

(jr-
mnd) 

S.v.z. per 24 januari 2008 

2005-11-08 JR/ 
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 JR Op een vraag van de PvdA wordt toegezegd dat 
er een evaluatie komt van de opzet, invullen en 
de wijze waarop de verspreiding van de gemeen-
tegids 2006/2007 heeft plaatsgevonden  

BJC Nov 
2007 

Er vindt een (brede) evaluatie plaats van de 
gemeentepagina/gemeentegids (inhoud en 
verspreiding daarvan)  Het streven is oktober 
2007.   

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 Apr 
2008 

De toezegging van het college wordt meegeno-
men bij de evaluatie van de WMO Verordening 

2006-10-31/ 
2007-06-26 

HHA Het college onderzoekt in hoeverre de vereen-
zaming onder de ouderen bij de uitvoering van 
programma 28 kan worden tegengegaan./ 
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 

2006-11-28/ 
2007-06-26 

HK Het college zegt n.a.v. de evaluatie van het 
speelvoorzieningen beleid dat een Speelruimte-
plan t.z.t. geagendeerd wordt (onderdeel clp) 

WOS Dec 
2008 

PvA wordt in januari 2008 opgesteld; Voorjaar 
2008 worden de kaders aan de raad voorge-
legd; besluitvorming raad december 2008 
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2007-02-20 HK De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de 
uitkomst van de discussie rond “aan huis ver-
bonden beroepen” 

ROV+ April 
2008 

In het eerste kwartaal 2008 wordt de raad een 
notitie aangeboden 

2007-06-26 HHA Het  college zal de raad informeren over het in-
vesteringsbeleid van de BNG 

BMO Jan  
2008 

Informatie vanuit BNG is ontvangen; raad 
wordt daarover in januari 2008 nader geïnfor-
meerd 

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

Veilig-
heid 

Nov 
2007 

 

2007-06-26 HHA Meer fietsparkeerplaatsen en stallingen bij win-
kels. Het college informeert de raad daarover 

Gewe Mei 
2008 

Het  onderwerp wordt bij de overkoepelende mid-
denstandersorganisatie ter sprake gebracht. 
Hierbij zullen de kosten en de eventuele verdeling 
hiervan ook aan bod komen. 
 

2007-09-11 HK Het college zegt toe dat bij de behandeling van 
de jaarrekening 2007 (20 mei 2008) een lijst van 
alle verbonden partijen te overleggen waarin 
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   

Fin Apr 
2008 

 

2007-09-11 JF 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 

1e kwartaal 2008 

2007-09-25 JF/ 
HK 

Het college neemt de aanbevelingen van de Re-
kenkamercommissie Tynaarlo over v.w.b. het 
rapport “opgeruimd staat netjes” (kostendek-

GeWe/ 
Fin 

Mei 
2008 
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kendheid afvalstoffenheffing 2003 – 2006) en 
presenteert aan de raad een Nota Lokale heffin-
gen bij de vj nota 2008 

2007-10-23 JR 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)  

2007-10-23 HK Nota onderhoud kapitaalgoederen. Het college 
zegt toe dat de Nota onderhoud kapitaalgoede-
ren bij de behandeling van de voorjaarsnota 
2008 plaatsvindt. Daarbij wordt betrokken de 
calculatiemethodiek van afschrijvingen   

Fin Mei 
2008 

 

2007-10-23 HK Inhoud ABF rapport woningbouw regiovisie. Col-
lege zegt toe dat voor febr.  2008 met de raad 
gesproken wordt over de mogelijkheden van uit-
werking van het ABF rapport 

Rov+ Febr 
2008 

Behandeling raad 5 februari 2008 (informatie 
uit/namens college) 

2007-10-23 JR Het evenementenbeleid wordt medio 2008 aan 
de raad aangeboden 

Veilig-
heid 

Juli 
2008 

 

2007-11-27 HHA Transferium Hoogkerk; de plannen m.b.t. het 
transferium Hoogkerk/ter Borch worden voor de 
raad ter inzage gelegd.  

Infra Jan 
2008 

Behandeling raad 5 februari 2008 (informatie 
uit/namens college) 

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 

 

2007-11-27 HK Tijdelijke vestiging ALDI Vriezerbrug. Het college 
zegt na een discussie in de raad toe, om een wro 
procedure te starten om de nodige waarbogen de 

Rov+ Nov 
2008 

De wro procedure om een tijdelijke vestiging 
mogelijk te maken is inmiddels opgestart. AL-
DI is gestart met het aanleveren van gegevens 
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tijdelijke vestiging van de ALDI in Vries op Vrie-
zerbrug voor een periode van ca 9 maand moge-
lijk te maken. In die periode kan de ALDI in vries 
worden verbouwd.  

van diverse onderzoeken en bereid de vrijstel-
lingsprocedure in samenwerking met het col-
lege voor.  

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 voeren tijdens de boomplantdag 
2009.    

Infra April 
2009 

 

2008-01-22 JR De raad krijgt een aangepaste begrotingswijzi-
ging waarin opgenomen de wijze waarop dekking 
van opzetten en inrichten van wet BAG en WKBP 
plaatsvindt. Daarnaast wordt aan de raad gemeld 
welke mijlpalen inmiddels d.m.v. het  in werking 
treden van deze wetten zijn bereikt.   

PuZa Febr 
2008 

 

2008-01-22 HK De raad krijgt inzicht in het Inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid van de Gemeente Tynaarlo 

BMO Febr.  
2008 

 

 


