Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 14 oktober 2009 tbv raadsvergadering van 27 oktober 2009
Kopie aan: Collegeleden
Leiding
Bestuurssecretariaat
Datum raad:
PH
Onderwerp/opdracht:
Afd/
Voor:
Team: (jr-mnd)
2007-09-25
HK
Nota Lokale heffingen wordt bij de vj nota 2008 (juni
BMO/
2009-11
2008) gepresenteerd.
Fin
2008-10-14

JDF

Reclamenota. Het college zegt toe de reclamenota na
behandeling in b&w voor te leggen aan de raad.

2008-10-14

JDF

2008-11-25

FAvZ

Welstandsnota. Het college zegt toe de suggestie van
D66 mee te nemen om jaarlijks bij de welstandsnota
een zogeheten inlegvel met ervaringen vanuit de burgers te voegen
Verordening vrije keuze huwelijkslocaties. De voorzitter zegt toe de kosten van beeldopnamen in de
trouwzaal van het gemeentehuis in de legesverordening op te nemen.

2008-12-09

HK

2008-12-09

HHA

1

BMV/
BWT/
B&P
BMV/
BWT

2009-11

PZ

2009-12

Financiële Verordening. Het college zegt toe de termijn BMO
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)
Plattelandsbeleid. Het college zegt toe dat het college B&P/
de raad uiterlijk in het 1e kwartaal 2009 zal informeren Fysiek
over:

S.v.z. per 14 oktober 2009
De nota is in concept gereed. Behandeling in college
wordt voorzien eind september, bespreking via presidium vooralsnog gepland in raad 10 november 2009.

2009-11

2010-06

2009-12

De infrastructuur voor opnamen ligt er al en het Raad
Informatie Systeem is geschikt voor beeldopnamen.
Wat nog nodig is, is de aanschaf van de Trouw direct
module. Dan is de vraag wat dat kost en wat we dan
gaan rekenen (leges) voor deze mogelijkheid.
Wij zetten deze zaken in gang waarbij we ons richten
op ingangsdatum 1 januari 2010.
Dit betekent dat dit punt en de aanpassing van de
legesverordening in nov/ dec 2009 op de agenda van
de raad komt.
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.
Gereed in 2010
Per 1 september 2009 is een plattelandscoördinator
aangesteld. Dit betekent dat waarschijnlijk wat later
een start gemaakt zal worden met de uitvoering van de

Datum raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

2009-01-13

JDF

2009-02-10

FavZ

- het beoogd aantal leden van de adviesraad,
- het convenant en het aantal zetels en de
samenstelling van de adviesraad;
- tussentijds gehouden evaluaties en
- de adviezen die de adviesraad verstrekt.
Toeristische informatievoorziening VVV’s. Het college
zegt toe de raad al over een jaar te informeren over
het functioneren van stichting recreatievoorzieningen
Drenthe.
Het college zegt toe dat de Nota alcohol- en drugs
beleid binnenkort naar de raad wordt gezonden.

2009-04-07

HHA

2009-04-21/
2009-09-08

HK

2009-05-12

HK

2

Aandelenoverdracht Essent/RWE. Toegezegd wordt
dat het netto resultaat van de aandelenoverdracht (€
12.5 mln) bij de behandeling van de gemeentebegroting 2010 aan de orde komt
Brink 6 en 8 te Vries. Het college zegt tot dat de suggestie om aandacht te schenken aan de erfbeplanting
rond het perceel Brink 6 en 8 te Vries meegenomen
wordt bij de uitwerking van het plan.
College geeft aan de raad schriftelijk te informeren.
Accommodatiebeleidsplannen De Groeve, Zuidlaarderveen en Oudemolen.
Het college zegt toe dat het duurzaamheidsaspect een
onderdeel is in de uitwerking en dat het college naar
aanleiding van de inspraakreactie en het besluit van
de raad in overleg treedt met de Initiatiefgroep Tynaarlo. Voorts zegt het college toe alert te zullen reageren
op ontwikkelingen op de locatie Van Wijk/Boerema in
Tynaarlo.

Afd/
Team:

Voor:
(jr-mnd)

S.v.z. per 14 oktober 2009
door de raad vastgestelde beleidsnotitie.

B&P/
Fysiek

2010-01

Veiligheid

2009-06

BMO

2009-11

B&P
Fysiek

2009-10

B&P
Proj.

2010-01

Datum raad:

PH

2009-06-30

HK

2009-05-12

HK

2009-05-26

HHA

2009-05-26

FAvZ

2009-06-16

HK

2009-06-16

3

JDF

Onderwerp/opdracht:

Afd/
Team:
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009.
B&P
MFA Tynaarlo: Het college neemt de suggestie van de Proj.
PvdA mee om bij de ontwikkeling van het terrein Van
Wijk en Boerema voor een eventuele MFA, ook een
Halte (P+R) voor bus en/ of regiotram daarin op te
nemen.
Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen. Het col- OBT
lege zegt toe dat de financiële afwikkeling van schades
aan de gemeentelijke infrastructuur in een gesprek
met Verslavingszorg Noord Nederland wordt meegenomen. De raad wordt daarover geïnformeerd.
Milieujaarverslag 2009/milieuprogramma 2010
BMV
Het milieujaarprogramma voor 2010 zal voor begin van Milieu
dat jaar aangeleverd worden aan de raad.

Voor:
(jr-mnd)
2009-12

Hoogte vergoedingen t. b. v. steunfractieleden.
Toegezegd wordt dat het onderwerp hoogte vergoedingen van steunfractieleden via het presidium in een
later stadium voorgelegd wordt
Jaarverslag/jaarrekening 2008
Aanbeveling accountant.
Het college zegt dat de opmerkingen van de accountant in zijn verslag (bevindingen interim-controle integrale managementletter en het accountantsverslag)
door het college worden uitgevoerd.

Griffie
/P&o

2009-10

Begroting 2009 stichting BAASIS
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het verschil in de component bestuurskosten zoals destijds in

B&P
Sociaal

S.v.z. per 14 oktober 2009

2010-01

2010-05
2010-01

Het milieujaarverslag 2009 zal in het 2e kw 2010 aan
de raad worden voorgelegd; het milieuprogramma
2010 zal eind november 2009 aan de raad worden
aangeboden.

BMO/
Financ.
2010-06

2009-10

Brief met uitleg verzonden aan de raad op 9 oktober jl.
Punt kan worden afgevoerd.

Datum raad:

PH

2009-06-30

HK

2009-06-30

HK

2009-06-30

FAvZ

2009-06-30

HHA

2009-06-30

JDF

4

Onderwerp/opdracht:
het raadsbesluit tot verzelfstandiging is vermeld
(€ 545.000) en zoals in de begroting 2009 is verwoord
(€ 1.000.000)
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009. Het college geeft aan naar een sluitende meerjarenraming te
streven en treedt in overleg met de provincie wat op
“incidenteel” gezet kan worden teneinde een structurele oplossing te bieden. Verder wordt toegezegd dat de
post PM voor de interne organisatie uitgewerkt wordt
bij de begroting 2010.
Het college geeft aan dat de opmerkingen vanuit de
fracties gegeven bij de behandeling van de perspectievennota/voorjaarsnota meegenomen worden in de
opstelling van de begroting 2010.
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009
Het college komt bij de begroting 2010 terug op de
ontwikkeling van de fondsen riolering/reinigingsrechten
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009
Het college zegt toe de PM post BOA’s bij de behandeling van de begroting 2010 uitgewerkt te hebben
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009
De suggestie van D66 om op de gesloten stortplaats in
Eelde onderzoek te doen naar duurzame energieteelt
in de vorm van wilgentenen wordt door het college
onderzocht. (regeling ministerie VROM)
Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009
Toeristenbelasting dagrecreatie. Het college zegt op
de vraag van de VVD toe de effecten van invoering
van een toeristenbelasting voor dagrecreatie in de
volle breedte in beeld te brengen voordat tot invoering

Afd/
Team:

Voor:
(jr-mnd)

BMO

2009-11

infra

2009-11

BMV
veiligheid
BMV
Milieu

2009-11

B&P
Fysiek/
PuZa

2009-11

2009-12

S.v.z. per 14 oktober 2009

Datum raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Afd/
Team:

Voor:
(jr-mnd)

Raadsexcursie naar gebied Tusschenwater
Het college zegt toe in dit gebied waarvoor momenteel
een MER rapportage wordt opgesteld een excursie
voor raadsleden te organiseren
Verkeer kern Zuidlaren (emmalaan/wilhelminalaan)
Overlast voor aanwonenden wordt beperkt tot maximaal 1 jaar bij de start van de uitvoering
MFA Groote Veen/MFA Zeyen.
Het college neemt de suggestie om aan de hand van
een prijsvraag een definitieve keuze in het ontwerp te
maken, ter hand en koppelt dit terug aan de raad.

B&P
Fysiek

2010

Infra

2010-10

B&P
Proj.

2010-01

Opstellen bp Schipborgerweg 45a Zuidlaren.
Het college zegt toe dat eisen ten aanzien van extra
parkeervoorzieningen als gevolg van de uitbreiding in
het bestemmingsplan wordt opgenomen.
Meerschap Paterswoldsemeer.
Het college zegt toe de raad per brief te informeren
over de vraag op welke wijze de (recreatie)woningen
rond het Paterswoldsemeer op de riolering zijn aangesloten.
Stalling fietsen MFA Borchkwartier.
Het college zegt toe een oplossing te zoeken naar het
stallen van fietsen op het schoolplein en de raad daarover schriftelijk te berichten.
Bestemmingsplan kleine kernen (dorpsbelangen Midlaren).
Het college zegt toe bij de definitieve vaststelling van

B&P
Fysiek

2010-01

Infra

2009-11

B&P
Projecten

2009-12

B&P
Projecten

2010-2

wordt overgegaan.

2009-08-25

HHA

2009-09-08

HHA

2009-09-08

HK

2009-09-08

HK

2009-09-08

JDF

2009-10-13

HK

2009-10-13

HK

5

S.v.z. per 14 oktober 2009

Datum raad:

2009-10-13

6

PH

Onderwerp/opdracht:

HHA

het bestemmingsplan maatwerk te leveren voor het
door de dorpsbelangen Midlaren te bouwen verenigingsgebouw.
Uitbreiding begraafplaatsen.
Het college zegt toe om rekening te houden met de
huidige parkachtige stijl bij de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in Paterswolde.

Afd/
Team:

Voor:
(jr-mnd)

Groen

2009-12

S.v.z. per 14 oktober 2009

