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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d 8 april 2009 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 

Team: 
Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 14 april 2009 

2007-06-26/ 
 
 
2008-11-11 
 
2009-01-13 

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. 
Raad 13-1-09: het college zegt toe dat dit punt op zeer 
korte termijn opgepakt wordt 

BMV/ 
Veilig-
heid 

2007-11 
 
2009-03 
 
2009-03 

Voorstel verwacht in feb. 09 

2007-09-11 HK Het college zegt toe dat bij de behandeling van de 
jaarrekening 2007 (24 juni 2008) een lijst van alle ver-
bonden partijen te overleggen waarin doelen, verant-
woordelijkheden 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 Re-
kenkamercommissie wordt in een overleg tussen raad 
en college besproken   

BMO/ 
Fin 

2008- 06/ 
2008-10 
 
2009- 06 

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 toe-
lichting gegeven. De afronding van de te toetsen ver-
bonden partijen vindt plaats en in de kaderbrief zal een 
voorstel voor 2009 worden gedaan welke verbonden 
partijen nader te toetsen. 
13 maart 2009: 
We hebben kennis genomen van een initiatief van de 
griffiers om rondom verbonden partijen op een syste-
matische manier informatie per verbonden partij te 
verzamelen. Wij wachten dat onderzoek voorlopig af 
en stellen voor dat we aansluiten op de resultaten van 
dat onderzoek. 

2007-09-25 HK Nota Lokale heffingen wordt bij de vj nota 2008 (juni 
2008) gepresenteerd. 

BMO/ 
Fin 

2009-06 13 maart 2009: 
Een van de onderdelen van de nota lokale heffingen is 
de beoordeling van de kostendekkendheid van de 
leges en de juistheid van toegerekende kosten. Dat is 
een accent geweest voor de accountant voor de jaar-
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rekening 2008, en nadat dat onderzoek is afgerond zal 
de nota lokale heffingen worden afgerond. De ver-
wachting is dat dat na de jaarrekening 2008 gereed zal 
zijn. 

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

BMV 2009-04 Nadat alle kosten van de Zuidlaardermarkt in beeld 
zijn wordt de raad geïnformeerd (april 2009)  

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

OBT 2009-? Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen 
uiterlijk 1 juli 2009 worden gepresenteerd aan de raad 
(zie brief van college d.d. 2 december 2008)19/03/03: 
datum nader in te vullen met oog op onderhandelingen 
die nog niet zijn afgerond 

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  

DIR/ 
BMO 

2008-09 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 JDF 
 

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

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

 

OBT/ 
Grond-
zaken 
 

2009-03 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.  
De contouren van het LOP waren in november 2008 
bekend. Eind december jl. zijn de uitkomsten van het 
LOP vertaald in nadere aanbevelingen ten aanzien 
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van een aantal percelen in de Nota Grondinventarisa-
tie. Dit nader advies wordt nu toegevoegd aan de No-
ta. De raad wordt nader in maart schriftelijk geinforme-
rerd over de stand van zaken. 

2008-06-24 FAvZ Jaarrekening 2007/voorjaarsnota 2008. 
Het college heeft naar aanleiding van de discussie 
over beide agendapunten de volgende toezeggingen 
gedaan: 

- een notitie met een overzicht op van kosten 
die gemoeid gaan met inschakeling van exter-
ne adviseurs die de gemeentelijke organisatie 
ondersteunen. 

P&O 
 

2008-10 13 maart 2009 
In de jaarrekening 2008 wordt in de paragraaf bedrijfs-
voering een overzicht gegeven van de kosten derden 
(advies, inhuur derden) in 2008. In het vervolg zal in 
deze paragraaf bedrijfsvoering de informatie over deze 
inzet en kosten worden gegeven en toegelicht. 

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

BMV/ 
BWT/ 
B&P 

2009-11  

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  

BMV/ 
BWT 

2009-11  

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

Griffie 2009-04 Op zaterdagochtend 16 mei vindt het werkbezoek 
plaats i.c.m. uitbreiding begraafplaats of Groote Veen 

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 

PZ 2009-05  

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-

PZ 2009-05  
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ning op te nemen  

2008-12-09 HK Financiële Verordening. Het college zegt toe de termijn 
die in de Financiële Verordening van de gemeente 
Tynaarlo is opgenomen aan te passen naar aanleiding 
van de Rekenkamerbrief van de RKT (meetbaarheid 
van de Kaderbrief gemeentebegroting) 

BMO 2009-04 13 maart 2009. Wij wachten de uitkomsten van de 
werkgroep rondom de kaderbrief en planning & control 
cyclus af en zullen op basis daarvan met een voorstel 
komen om de financiele verordening aan te passen. 
Ook zullen we gerelateerde onderwerpen en termijnen 
daarin meenemen (nota reserves, termijnen vj nota et. 
Voor eind juni 2009 is dit gereed. 

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. 

B&P/ 
Fysiek 

2009-10 Er is (jan. 09) gestart met de werving van de tijdelijke 
beleidsmedewerker plattelandsbeleid. 
Dit betekent dat waarschijnlijk wat later een start ge-
maakt zal worden met de uitvoering van de door de 
raad vastgestelde beleidsnotitie.  

2009-01-13 JDF Toeristische informatievoorziening VVV’s.  Het college 
zegt toe de raad al over een jaar te informeren over 
het functioneren van stichting recreatievoorzieningen 
Drenthe.   

B&P/  
Fysiek 

2010-01  

2009-01-13 JDF Toeristische informatievoorziening VVV’s.  Het college 
zegt toe in te stemmen met het stroomlijnen en linken 
van de website van de stichting aan de website van de 
gemeente Tynaarlo. De raad wordt daarover geïnfor-
meerd. 

B&P/ 
Fysiek 

2009-03 03-04-09: Er is op www.tynaarlo.nl een link geplaatst 
naar DasnouDrenthe 
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2009-01-13 HK Landgoed 4 jaargetijden Yde. Het college zegt de raad 
toe dat hij schriftelijk wordt geïnformeerd over de uit-
werking van de ruimtelijke ordenings/grexwet procedu-
re van dit landgoed 

OBT 2009-03  

2009-02-10 FavZ Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 – 2012. Het col-
lege zegt toe om bij de volgende stappen in de proce-
dure de volgende punten mee te nemen: 
- bezien in hoeverre het zwem- en bewegingsonder-

wijs in de nota meegenomen kan worden; 
- met het oog op gezondheidsrisico’s zullen de snack 
  bareigenaren per brief worden gewezen op het toe 
  passen van vloeibaar frituurvet i.p.v. frituurvet in  
  vaste vorm in hun snackbars; 
- de suggestie om de GGD een nadrukkelijke plaats 
  en rol in de nota te geven; 
- cijfers uit eerdere evaluaties en onderzoeken als “0” 
   meting in de nota op te nemen zodat gegevens later 
   vergeleken kunnen worden; 
- de suggestie om “gezonde scholen” en zo mogelijk 

meer dan de 4 die nu genoemd worden in 
   de pilot mee te nemen met daarin een competitie- 
   element. 
- vervolgstappen op basis van de eerdere evaluatie  
   worden in de definitieve nota verwerkt  
Tevens ontvangt de raad een overzicht van het aantal 
defibrillatoren in de gemeente Tynaarlo. Ook zegt het 
college toe dat de Nota alcohol- en drugsbeleid 
binnenkort naar de raad wordt gezonden. 

B&P/ 
Sociaal  

2009-05  

2009-02-10 -- Bezoek aan Drents Plateau. Vanuit de grifie wordt 
overlegd met het Drents Plateau om een informatief 
bezoek te brengen aan de welstandscommissie. 

Griffie 2009-05  
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2009-03-24 HK Masterplan Oude Tolweg: Het college zegt toe in de 
uitwerking van het plangebied rekening te zullen hou-
den met de waterhuishouding in het gebied,  de on-
verharde wegen in het gebied en goede inpassing van 
het “XL-gebouw” . De raad wordt daarover geinfor-
meerd 

OBT 2009-06  

2009-03-24 HHA Begraafplaatsenbeleid.  Het college dat het onderwerp 
na de zomer 2009 geagendeerd wordt v.w..b. het on-
derdeel tariefstelling.   

Groen 2009-10  

2009-04-07 HHA Aandelenoverdracht Essent/RWE. Toegezegd wordt 
dat het netto resultaat van de aandelenoverdracht (€ 
12.5 mln) bij de behandeling van de gemeentebegro-
ting 2010 aan de orde komt  

B&P 
fysiek 

2009-11    

2009-04-07 FAvZ Samenwerking Haren - Tynaarlo. Het college zegt toe 
nog voor het zomerreces de raad middels een informa-
tieavond op de hoogte te stellen van het doel van de 
samenwerking en waar dit toe leidt 

gem.se
cretaris 

2009-7  

 


