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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d 18 december 2008 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 

Team: 
Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 18 december 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/ 
Mei 2009

24 november 2008: In de begroting 2009 is voor de 
belangrijkste Gemeenschappelijke regelingen een 
samenvatting opgenomen. Bij de jaarrekening 2008 
wordt ook voor de andere verbonden partijen een 
toelichting gegeven. De afronding van de te toetsen 
verbonden partijen vindt plaats en in de kaderbrief zal 
een voorstel voor 2009 worden gedaan welke verbon-
den partijen nader te toetsen. 

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 

Brief met stand van zaken verstuurd door college op 5 
december 2008. Naar verwachting start Bomenkap 
feb 2009,. Herplant bos gebied Zuid-Es/ N34 
Planning werkzaamheden afgerond op boomfeestdag 
18 maart 

2008-01-28 HK Resultaten haalbaarheidsonderzoek Prins Bernhard-
hoeve 

OBT Juli 2009 Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen 
uiterlijk 1 juli 2009 worden gepresenteerd aan de raad 
(zie brief van college d.d. 2 december 2008) 

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 Jan 2009 Naar verwachting komt het facet-bestemmingsplan   
in de raad van januari 2009. Bij het opstellen hiervan 
is rekening gehouden met het amendement van 22 
april j.l. 

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 

 
 
 
 
Team 

Okt 2008  
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FAvZ 
 
 
 
JDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAvZ 

voor- en nadelen van een eventuele  verkoop 
van aandelen Essent 

- Skatevoorzieningen. Nadere schriftelijke in-
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. 

Fysiek 
 
B&P 
 
 
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. 
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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 

 
 
 

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 

Nov 
2009 

 

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 -- 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 Mrt 
2009 

In overleg met fractie wordt dit onderwerp in het voor-
jaar 2009 opgepakt  

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  

2008-10-28/ 
 
 
 
 
2008-11-25 

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. 
 
Het college komt naar de raad met een aparte notitie 
over het  centrum jeugd en gezin 

B&P Dec 
2008 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een startnotitie 
Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo. Hierin 
wordt o.a. een traject uitgezet welke moet leiden tot 
een concreet uitvoeringsplan voor een CJG Tynaarlo. 
Streven is om de startnotitie in 2008 vast te stellen en 
het traject v.a. 2009 van start te laten gaan. 
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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 

 

2008-11-25 HK Oude Tolweg.  Het college zegt toe de raad op korte 
termijn schriftelijk te zullen informeren over de invul-
ling van het % sociale woningbouw in het plangebied  

OBT Jan 2009  

2008-11-25 FAvZ experiment stemmen in een willekeurig stembureau. 
Het college zegt toe om de suggestie van Leefbaar 
Tynaarlo om de rijdende stembus af te schaffen te 
zullen ondezoeken 

PuZa Mei 2009  

2008-11-25 FAvZ Verordening vrije keuze huwelijkslocaties. De voor-
zitter zegt toe de kosten van beeldopnamen in de 
trouwzaal van het gemeentehuis in de legesverorde-
ning op te nemen  

PuZa Mei 2009  

2008-11-25 HHA vaststellen verbreed GRP 2009-2013 en Waterplan 
2008. Het college zegt toe de raad in kennis te zullen 
stellen van  eventuele inspraakreacties naar aanlei-
ding van het vastgestelde GRP en Waterplan 2008  

Milieu Febr 
2009 

 

2008-12-09 HHA Plattelandsbeleid. Het college zegt toe dat het college 
de raad uiterlijk in het 1e kwartaal 2009 zal informeren 
over: 
- het beoogd aantal leden van de adviesraad,  
- het convenant en het aantal zetels en de samenstel- 
  ling van de adviesraad; 
- tussentijds gehouden evaluaties en  
- de adviezen die de adviesraad verstrekt. 

Fysiek April 
2009 

 

2008-12-09 HK Financiële Verordening. Het college zegt toe de ter-
mijn die in de Financiële Verordening van de gemeen-
te Tynaarlo is opgenomen aan te passen naar aanlei-

BMO April 
2009 
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ding van de Rekenkamerbrief van de RKT (meetbaar-
heid van de Kaderbrief gemeentebegroting) 

2008-12-09 HHA Milieubeleidsplan 2008 – 2011. Het college zegt toe 
dat er een informatieavond voor de gemeenteraad 
wordt belegd waarin de jaarlijkse (wetge-
ving)ontwikkelingen voortvloeiende uit het milieuactie-
programma worden verduidelijkt. 

Milieu April 
2009 

 

2008-12-09 HK Kredietcrisis.  De notitie die het college voorbereid 
met betrekking tot de effecten van de kredietcrisis 
wordt ook ter informatie aan de gemeenteraad gezon-
den. 

BMO Jan  
2009 
 

 

 


