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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d 16 juni 2009 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 

Team: 
Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 26 juni 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 
 
2009-06 

Voorstel verwacht in juni 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 in Drenthe om rondom verbonden partijen op 
een systematische manier informatie per verbonden 
partij te verzamelen. Wij wachten dat onderzoek voor-
lopig af en stellen voor dat we aansluiten op de resul-
taten van dat onderzoek. 

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

BMO/ 
Fin 

2009-09 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 (september 2009).  

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

OBT 2009-12 Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen 
met oog op onderhandelingen in de loop van het 2e 
halfjaar worden verwacht en aan de raad worden ge-
presenteerd. 

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. 

2008-10-14 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  

2008-11-25 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. 

PZ 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 
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de raad komt. 

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 2009-12 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 

2009-12 Per 1 september 2009 is een plattelandscoördinator 
aangesteld. Dit betekent dat waarschijnlijk wat later 
een start gemaakt 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  

2009-02-10 FavZ Het college toe dat de Nota alcohol- en drugsbeleid 
binnenkort naar de raad wordt gezonden. 

Veilig-
heid 

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-

BMO 2009-11    
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ting 2010 aan de orde komt  

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

gem.se
cretaris 

2009-9  

2009-04-21 HK Brink 6 en 8 te Vries. Het college zegt tot dat de sug-
gestie om aandacht te schenken aan de erfbeplanting 
rond het perceel Brink 6 en 8 te Vries meegenomen 
wordt bij de uitwerking van het plan. 

B&P 
Fysiek 

2009-10  

2009-05-12 HK Kredietcrisis; voorfinanciering projecten. Het college 
zegt op een vraag van dhr. Kremers toe na te gaan 
welke gemeentelijke projecten die de gemeente in het 
kader van de kredietcrisis op de lijst heeft geplaatst, in 
overleg met de provincie voor voorfinanciering en ver-
snelde uitvoering in aanmerking kunnen komen. Bij 
behandeling van de voorjaarsnota op 30 juni a.s. wordt 
de raad daarover geïnformeerd.  

BMO 2009-07  

2009-05-12 HK Accommodatiebeleidsplannen De Groeve, Zuidlaar-
derveen 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 Tynaar-
lo. Voorts zegt het college toe alert te zullen reageren 
op ontwikkelingen op de locatie Van Wijk/Boerema in 
Tynaarlo.  

B&P 
Proj. 

2010-01  

2009-05-12 HK Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen. Het col-
lege zegt toe dat de financiële afwikkeling van schades 
aan de gemeentelijke infrastructuur in een gesprek 

OBT 2010-01  
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met Verslavingszorg Noord Nederland wordt meege-
nomen. De raad wordt daarover geïnformeerd.  

2009-05-12 HK bestemmingsplan voor het perceel Roozand 1 Donde-
ren. college zegt de raad toe hem schriftelijk te infor-
meren over welke type milieuvergunning voor de uit-
breiding in de nieuwe situatie nodig is.  

B&P 
fysiek 

2009-06  

2009-05-12 FAvZ Vernielingen door uitgaansjeugd. Het college zegt toe 
terug te komen op de antwoordbrief aan de VVD frac-
tie m.b.t. vernielingen door uitgaansjeugd op aangeven 
van de VVD fractie van een aantal aangiftes gedaan 
bij de politie Drenthe. 

BMV 
Veilig-
heid 

2009-06  

2009-05-26 FAvZ Verbetering processen/organisatieontwikkeling 
Het college zegt toe dat de raad een plan van aanpak 
voor te leggen en tweemaandelijks de raad op de 
hoogte te brengen van de uitvoering van dat plan. Ook 
de financiële paragraaf wordt daarin opgenomen. 
Het kostenoverzicht verband houdende met het vertrek 
van de voormalige en de interim gemeentesecretaris  
liggen voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage bij 
de griffier.  

Gem. 
Secr/ 
P&O 

2009-09  

2009-05-26 HHA Duurzaam inkopen   
De stand van zaken m.b.t. duurzaam inkopen (terug-
koppeling proces) wordt voor de raad ter inzage ge-
legd. 

BMV 
Milieu 

2009-07 Ligt ter inzage voor de raad van 30 juni 2009. 
Punt kan worden afgevoerd. 

2009-05-26 HHA Milieujaarverslag 2009/milieuprogramma 2010 
Het milieujaarprogramma voor 2010 zal voor begin van 
dat jaar aangeleverd worden aan de raad. 

BMV 
Milieu 

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. 
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2009-05-26 HK Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur 
Het college zegt toe om in de toekomst het WMO plat-
form bij dit onderwerp te betrekken.  
Het punt van bestemmingsreserves komt terug bij de 
aanbieding van de Nota Reserves & Voorzieningen 

B&P/ 
Sociaal 
 
BMO 

2009-09 Punt van bestemmingsreserves is opgenomen in de 
Nota Reserves & Voorzieningen 2009 en wordt be-
handeld in  de raad van 30 juni 2009. Punt kan worden 
afgevoerd. 

2009-05-26 FAvZ Hoogte vergoedingen t,b,v, steunfractieleden.  
Toegezegd wordt dat het onderwerp hoogte vergoe-
dingen van steunfractieleden via het presidium in een 
later stadium voorgelegd wordt 

BMO 
P&o 

2009-10  

2009-06-16 HK Jaarverslag/jaarrekening 2008 
Aanbeveling accountant.   
Het college zegt dat de opmerkingen van de accoun-
tant in zijn verslag (bevindingen interim-controle inte-
grale managementletter en het accountantsverslag) 
door het college worden uitgevoerd.  
  
Urentoerekening  
 Het college geeft aan de raad schriftelijk te zullen 
informeren over de systematiek van het toerekenen 
van uren aan kredieten  
  
Bekostiging MFA’s/besluitvorming reserve Ter Borch 
 De raad ontvangt schriftelijk informatie over de bekos-
tiging van de MFA ter Borch. Daarbij wordt eveneens 
de besluitvorming rond de reserve ter Borch voor de 
raad verwoord. 

BMO/ 
Financ. 

 
 
2010-06 
 
 
 
 
 
2009-08 
 
 
 
2009-08 

 

2009-06-16 JDF Damwanden ter Borch 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de proble-
matiek m.b.t. de damwanden in Ter Borch 

OBT 2009-07  
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2009-06-16 FAvZ Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
Het college zegt toe de inbreng van de fracties mee te 
nemen en in te plannen in de jaarschijven. Jaarlijks 
wordt het jaarplan geactualiseerd.  
De bijdrage van het ministerie ter hoogte van € 10 mln 
wordt uitgezocht en daarover wordt de raad schriftelijk 
nader geïnformeerd.   

 
 
 
 
B&P 
sociaal 

 
 
 
 
2009-09 

 

2009-06-16 JDF Begroting 2009 stichting BAASIS 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het ver-
schil in de component bestuurskosten zoals destijds in 
het raadsbesluit tot verzelfstandiging is vermeld 
(€  545.000) en zoals in de begroting 2009 is verwoord
(€ 1.000.000)  

B&P 
Sociaal 

2009-09  

 


