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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 1 april 2010 tbv raadsvergadering van 13 april 2010 
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    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 

Team: 
Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 24 maart 2010 

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 

2010-06 De behandeling na loverleg met de diverse partijen 
wordt in de raad voorzien in het 2e kwartaal 2010. Zie 
ook volgend actiepunt op deze lijst. 

2008-10-14/ 
2010-03-23 

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. De uitkomsten van de enquête liggen 
daarbij ter inzage voor de raadsleden 

BMV/ 
BWT 

2010-06 Welstandsnota en Reclamenota worden aan elkaar 
gekoppeld. Zie ook brief college verz. d.d. 1 dec 09, en 
agendapunt 3 raad 23 maart 2010.  

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 2010-06 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 financiële verordening aan te passen. 
Gereed in 2010 

2009-02-10 FvZ Het college zegt  toe dat de Nota alcohol- en drugs 
beleid binnenkort naar de raad wordt gezonden. 

BMV 
Veilig-
heid 

2010-06 Nota alcoholbeleid zal in 2010 vorm worden gegeven 
n.a.v. het 12 stappenmodel van de VDG  
(actieprogramma aanpak schadelijk alcoholgebruik 
jongeren 2009-2013) 

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 duide-
lijk is over de locatie  
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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.  

BMO 
Fin. 

2010-06 
 
 
 

  
 
 
 

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 raadsleden te organiseren 

B&P 
Fysiek 

2010  

2009-09-08 HHA  Verkeer kern Zuidlaren (Emmalaan/ Wilhelminalaan) 
Overlast voor aanwonenden wordt beperkt tot maxi-
maal 1 jaar bij de start van de uitvoering  

GW 
Infra 

2010-10 Dit is achterhaald. Wij hebben inmiddels de grond 
aangekocht, waardoor we de parallelweg in een keer 
kunnen aanleggen;  
punt kan worden afgevoerd. 

2009-10-13 HHA Uitbreiding begraafplaatsen. 
Het college zegt toe om rekening te houden met de 
huidige parkachtige stijl bij de uitbreiding van de be-
graafplaats De Duinen in Paterswolde.  

GW 
Groen 

2010-06 In het voorjaar van 2010 zullen de eerste ontwerpen 
helder zijn. In deze ontwerpen wordt rekening gehou-
den met dit uitgangspunt van de raad. Doelstelling is 
om in de tweede helft van 2010 de uitbreiding aan te 
besteden. 

2009-10-27 HK Onroerend Zaak Belastingen (belastingdruk).  
De gemeenteraad ontvangt overzicht van de belas-
tingdruk voor de categorie woningen over de jaren 
2009 en 2010 bij een taxatiewaarde van respectievelijk 
400.000, 500.000 en 600.000 euro waarde  

PuZa 2009-12 Afgehandeld; Brief is verzonden op 12 febr. 2010 

2009-11-10 
 
 
 
 
 

HK Projectbesluiten  
De raad wil geïnformeerd worden op welke wijze pro-
jectbesluiten binnen de wettelijke termijn van 1 jaar 
gevolgd worden middels vaststelling van een         
bestemmingsplan en op welke wijze kostenverhaal 
naar en met de gemeenteraad wordt teruggekoppeld. 

B&P 
Fysiek 
/OBT 

2010-02 Afgehandeld; brief van 18 maart 2010.  
 
 
De schuur wordt afgebroken als de nieuwe er is en er 
afspraken t.a.v. landschappelijke inpassing bij bouw-
vergunning mei 2010 zijn. De informatie wordt volledi-
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2009-11-24 

Het college zegt toe de raad daarover schriftelijk te 
zullen informeren 
Ook wordt in de brief aangegeven uitgelegd waarom 
het college bij de bouw van de veldschuur aan de 
Groningerstraat in Midlaren een afwijkende procedure 
volgt 

ger ná vaststelling bestemmingsplan  
Kleine Kernen (april 2010) 

2010-01-19 HHA Antidiscriminatievoorziening 
Het college zegt toe de raad in de loop van 2010 te 
informeren over de inrichting van de voorziening 

B&P 
sociaal 

2010-07  

2010-02-02 JDF Afvalbeheer, overeenkomsten (plastic verpakkingen) 
Het college zegt toe een reactie op het collegebesluit 
van 12 januari 2010 naar de raad te zenden. Evt. 
wordt via een informatieavond duidelijkheid gegeven. 

GW 
Reini-
ging 

2010-03 Punt kan als afgehandeld worden beschouwd; zie 
antwoord brief verz. d.d. 18 mrt. 10  

2010-02-16 JDF Molenkamp Zeegse 
Het college zegt toe de raad nader te informeren over 
de planontwikkeling van het terrein ‘Molenkamp’ te 
Zeegse  

OBT 
Projec-
ten 

2010-05  

2010-03-23 JDF Stichting Baasis 
Het college zegt de raad toe, voor hen een informatie-
avond te organiseren waarin uitleg over een aange-
paste begroting 2010 en een daarop sluitende aange-
paste meerjarenbegroting. Een en ander te organise-
ren vóór 1 juli 2010  

B&P 
sociaal 

2010-07  

 


