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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 29 september 2010 tbv raadsvergadering van 12 oktober 2010 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 

Datum 
raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Afd./ 
Team: 

Voor: 
(jr- mnd) 

S. v. z. per 29 september 2010 

2008-10-14/ 
2010-03-23 

HK Welstandsnota. Het college zegt toe de suggestie van D66 
mee te nemen om jaarlijks bij de welstandsnota een zogehe-
ten inlegvel met ervaringen vanuit de burgers te voegen. De 
uitkomsten van de enquête liggen daarbij ter inzage voor de 
raadsleden 

BMV/ 
BWT 

2010-11 Welstandsnota en Reclamenota worden aan elkaar gekoppeld. Zie 
ook brief college verz. d.d. 1 dec 09, en agendapunt 3 raad 23 
maart 2010. Planning is deze te agenderen voor de raad van okto-
ber/ november 2010. Dit in verband met de inspraakperiode voor de 
burgers die in het 3e kwartaal 2010 is afgerond.  

2008-12-09 NH Financiële Verordening. Het college zegt toe de termijn die in 
de Financiële Verordening van de gemeente Tynaarlo is op-
genomen aan te passen naar aanleiding van de Rekenkamer-
brief van de RKT (meetbaarheid van de Kaderbrief gemeen-
tebegroting) 

BMO 2010-06 21 juni 2010. Aanpassing verordening in voorbereiding; via raads-
werkgroep kaderbrief/planning & control zal verordening aan de 
raad worden  voorgelegd in het najaar 2010. 

2009-06-30 HK Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009.  
MFA Tynaarlo: Het college neemt de suggestie van de PvdA 
mee om bij de ontwikkeling van het terrein Van Wijk/ Boerema 
voor een eventuele MFA, ook een 
Halte (P+R) voor bus en/ of regiotram daarin op te nemen. 

B&P 
Proj. 

2010-01 Dit vraagt een verdere uitwerking zodra er meer duidelijk is over de 
locatie  
 

2009-08-25 HHA Raadsexcursie naar gebied Tusschenwater 
Het college zegt toe in dit gebied waarvoor momenteel een 
MER rapportage wordt opgesteld een excursie voor raadsle-
den te organiseren 

B&P 
Fysiek 

2010/ 
2011 

Het voornemen is om voor de nieuwe raad een raadsexcursie te 
organiseren in het gebied zodra er meer zicht is op inrichtingsvoor-
stellen.  

2009-10-13 HHA 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.  

GW 
Groen 

2010-06 In het voorjaar van 2010 zullen de eerste ontwerpen helder zijn. In 
de ontwerpen wordt rekening gehouden met dit uitgangspunt van 
de raad. Doelstelling is in de tweede helft van 2010 de uitbreiding 
aan te besteden. 
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2010-01-19 HHA Antidiscriminatievoorziening 
Het college zegt toe de raad in de loop van 2010 te informe-
ren over de inrichting van de voorziening 

B&P 
sociaal 

2010-07 In Drenthe is er voor gekozen met alle gemeenten een gezamenlij-
ke Art 1 Drenthe, een Drentse antidiscriminatievoorziening naar 
Drentse maat, in het leven te roepen. Gemeente Assen is hierbij 
aangewezen als centrumgemeente. Een bedrijfsplan en een over-
eenkomst voor de gezamenlijke financiering en uitvoering van dit 
plan is aan de Drentse gemeenten voorgelegd. In Tynaarlo is op 13 
juli jl. door het college van B&W het bedrijfsplan en de overeen-
komst goedgekeurd. In het plan wordt uitgegaan van een groeimo-
del. Actiepunt kan dus als afgehandeld worden beschouwd. 

2010-04-13 HK Schuur Roozand 1 en 1A te Donderen 
Het college zegt toe dat bekeken zal worden of het gebruik 
van de nieuwe schuur als werktuigenopslag vastgelegd kan 
worden in het plan dat terugkomt in de raad. Over de ver-
keerssituatie ter plaatse wordt nog overleg gevoerd  

B&P 
fysiek 

2010  
 
 
 

2010-04-13 FA-
vZ 

Tijdstip inzet van de toezichthouders 
Het college zegt toe om de tijdstippen van inzet te bekijken. 

BMV  
Veilig- 
heid 

2010-05 Ingepland voor de raad van 12 oktober, ligt dan ter inzage in de 
leeskamer. 

2010-04-27 LMK Verwarming Aqualaren 
Het college zegt op vragen van CDA toe dat voor het eind van 
2010 de raad middels een rapport wordt geïnformeerd over 
het toekomstig gericht verwarmen van het zwembad Aquala-
ren in Zuidlaren  

B&P 
sociaal 

2010-12  

2010-05-25 FA-
vZ 

Rapport RKT (afhandeling meldingen)  
Naar aanleiding van vragen uit de raad wordt het volgende 
toegezegd: 
- jaarlijks monitort de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
  de voortgang in de aanbevelingen uit hun rapporten;  
  zo ook deze. 
- het college zal in de p&c cyclus periodiek aan de raad   
  verantwoording afleggen over de afhandeling   van mel- 
  dingen; een mogelijke omissie in het jaarver 

PuZa 
GW 

2010-12 Het zgn. 14+ telefoonnummer en de (interne) invoering van servi-
cenormen zijn inmiddels gerealiseerd.  
Binnenkort wordt bekeken of en in hoeverre lopende en gewenste 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Antwoord, KCC, Informa-
tiebeleid en ICT kunnen worden gebundeld in één nieuw plan voor 
de periode van 2011 t/m 2014. 
Op 7 december a.s. zullen we uw raad tijdens een voorlichtingsbij-
eenkomst hierover informeren. 
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  slag m.b.t. afhandeling van meldingen zal worden  
  nagegaan.  
- het college zal de (nieuwe) raad informeren over de 
  stand van zaken m.b.t. het KCC  (klantencontactcentrum) 

2010-06-15 HK Beeldkwaliteitplan waterwijk ter Borch 
Het college zegt naar aanleiding van de inspreekreactie en op 
vragen van de raad toe, bij de insteekhavens de functionaliteit 
af te zullen wegen ten opzicht van de uniformiteit bij het 
beeldkwaliteitplan. De raad wordt op korte termijn geïnfor-
meerd over de door het college voorgestelde oplossing. 
Tevens zegt het college toe om in dit plan en toekomstige 
beeldkwaliteitplannen typenamen toe te passen bij materiaal-
keuzes en geen merknamen. 

OBT 
Proj 

2010-10  

2010-06-15 NH Verordening Afvalstoffenheffing 
Het college zegt toe na te gaan of een gespreide betaling in 3 
termijnen en een maandelijkse automatische incasso van de 
afvalstoffenheffing mogelijk is. De raad wordt daarover schrif-
telijk geïnformeerd; een eventuele aanpassing wordt meege-
nomen bij de eerstvolgende aanpassing van de verordening.  

PuZa 2010-08 Geïnformeerd per brief verzonden d.d. 26 aug 2010; 
Aanpassing verordening vindt aan het einde van dit jaar (2010) 
plaats 

2010-06-15 NH Jaarverslag/jaarrekening 2009 
Weerstandsvermogen. Het college informeert de raad schrifte-
lijk over het percentage dat als weerstandsvermogen is opge-
nomen (13% accountant; 16% norm gemeente).  

BMO 
Fin 

2010-10  

2010-06-15 NH Jaarverslag/jaarrekening 2009 
Aanbevelingen accountant. Het college geeft aan de aanbeve-
lingen van de accountant te zullen overnemen 

BMO 
Fin 

2011-05  

2010-06-15 NH Jaarverslag /jaarrekening 2009 
Ter Borch. Het college komt bij de presentatie van de Na-
jaarsnota 2010 terug op de uitkomsten van de grondonder-
zoeken in de Rietwijk in de wijk Ter Borch. 

OBT 
Proj 

2010-11  
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2010-06-15 NH Jaarverslag/ jaarrekening 2009 
Reiniging; inzet milieupolitie 
Het college zegt toe de raad schriftelijk te infomeren over de 
vraag of de doelen bij de inzet van de milieupolitie gehaald 
zijn. 

GW 
Wijkbe 
heer 

2010-09  

2010-06-15 HK Jaarverslag/ jaarrekening 2009 
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers  
Het college zegt toe dat zodra de afspraken op bestuurlijk 
niveau tussen de gemeente en de SEW gemaakt zijn, de raad 
daarvan op de hoogte wordt gesteld. 

OBT 2010-10  

2010-06-15 HK Jaarverslag/ jaarrekening 2009 
Toerekening grondprijzen. 
Het college komt nader terug op de vraag van de wijze waar-
op grondprijzen worden toegerekend aan GAE, wijkvernieu-
wing e.d.  

OBT 
Grond 

2011-06 Toegezegd is de wijze van totstandkoming van grondprijzen te be-
trekken bij de evaluatie / aanpassing van de Nota Grondbeleid. 
Aanpassing daarvan staat in de eerste helft 2011 gepland. 

2010-06-15 HHA Jaarverslag/ jaarrekening 2009 
Kunstbeoefening door amateurs. Het college zal in de toe-
komst gebruik maken van de term “Kunstbeoefening door 
amateurs”. 

B&P 
Sociaal 

2010-08  

2010-06-15 LMK Beleidsbegroting Alescon 
De raad ondersteunt de suggestie van het CDA om in een 
brief aan Alescon aan te geven dat de tekorten op de begro-
ting in de toekomst teruggedrongen worden tot nihil. 

B&P  
Fys 

2010-09 Portefeuillehouder, M. Kremers, heeft in de AB/DB vergadering van 
Alescon, eind juni jl., het standpunt van de gemeenteraad, monde-
ling, verwoord. 
Als zodanig kan dit punt dan ook als afgehandeld worden be-
schouwd.  

2010-06-15 FA-
vZ 

Begroting 2011 HVD 
Het college zegt toe om de raad schriftelijk te informeren over 
de ontwikkeling in de personele kosten (kosten vast personeel 
versus kosten inhuur derden) Afspraak binnen de HvD is dat 

BMV 
Veilig-
heid 

2010-09  
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deze de komende jaren binnen de 0-lijn in de begroting blij-
ven. 

2010-06-29 FA-
vZ 

Ontwikkelplan en managementletter BMV 
Het college zegt toe het idee om de handhaving van de ver-
gunningverlening bij de provinciale dienst onder te brengen na 
te zullen gaan.  

BMV 
Bwt 

2010-11  

2010-06-29 MK Algemene subsidieverordening 
Het college zegt toe om het verschil tussen € 5.000 en €  
50.000 verder in de verordening uit te werken 

B&P 
Sociaal 

2010-11 Punt kan als afgehandeld worden beschouwd. Is meegenomen in 
de verordening zoals deze voorligt in de raad van 12 oktober 2010. 

2010-06-29 HHA Evaluatie dorpsschouw BOR. 
Het college zegt de raad toe dat de evaluatie rond het beheer 
van de openbare ruimte (BOR) in de dorpen naar de raad 
worden gestuurd.  

GW 
Groen 

2010-09  

2010-06-29 HK 
& 
MK 

PvdA notitie De toekomst verzilveren. 
Het college zegt toe de notitie van de PvdA  “De toekomst 
verzilveren” vergezeld van een collegeadvies in september/ 
oktober de raad aan te bieden. 

B&P  
Fysiek/ 
griffie 

2010-10 College werkt aan raadsvoorstel; voorstel voor behandeling gereed 
in oktober 2010.  

2010-06-29 FA-
vZ 

Bedrijfsbezoeken college/ raad 
Het college gaat de suggestie van de PvdA na om enkele 
raadsleden mee te laten gaan met bedrijfsbezoeken van het 
college 

B&P 
fysiek 

2010-10  

2010-06-29 FA-
vZ 

Rookmelders 
Het college zal bij de behandeling van de gemeentebegroting 
de suggestie van GL om inwoners gratis of met korting één of 
twee rookmelders aan te bieden meenemen. 

BMV 
veilig-
heid 

2010-11  

2010-06-29 FA-
vZ 

Inhuur derden 
Het college zal bij de begroting 2011 een aparte paragraaf 
opnemen op welke wijze met inhuur van derden wordt omge-
gaan. 

BMO 
Fin. 

2010-11  
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2010-08-31 HK  Norgerweg 221 en 223 Donderen 
Het college legt de aanvullende informatie waaruit blijkt de 
bestemmingswijziging leidt tot kwalitatieve verbetering ter 
inzage voor de raadsleden 

B&P 
Fysiek 

2010-10 Programma van Eisen voor het ruimtelijk- functioneel kwaliteitska-
der voor de herontwikkeling van het MMC (munitiecomplex) Donde-
ren ligt in de leeskamer voor de raadsleden ter inzage. Punt kan 
daarmee als afgehandeld worden beschouwd. 

2010-08-31 HK Sanering locatie Van Wijk & Boerma Tynaarlo 
Het college zegt toe de rapporten rond de demografische 
ontwikkeling van Tynaarlo (dorp) en het getekende contract 
van de externe adviseur voor de raadsleden ter inzage te 
leggen. 

B&P 
fysiek 

2010-11  

2010-08-31 HK Exploitatie Borchkwartier 
Het college zal de raad tussentijds informeren en op de hoog-
te stellen van de compensatieregeling en garantstelling die 
met de stichting TRIAS is aangegaan. 

B&P 
sociaal 

2010-12  

2010-09-14 HHA Bomenkap De Marsch 
Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de 
maatregelen die het college onderneemt tegen het vroegtijdig 
kappen van bomen bij sporthal De Marsch te Paterswolde.   

GW 
Groen 

2010-10  

 


