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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 3 februari 2010 tbv raadsvergadering van 16 februari 2010 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 

Datum raad: PFH Onderwerp/opdracht: Afd/ 
Team

Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 4 februari 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 overleg met de diverse partijen 
wordt in de raad voorzien in het 2e kwartaal 2010.  
De behandeling van de reclamenota hangt samen met 
de Welstandsnota. Zie ook brief college verz. d.d. 1 dec 
09 

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 burgers te voegen  

BMV/ 
BWT 

2010-06 Behandeling wordt voorzien in het 2e kwartaal 2010. 
Een enquête is in voorbereiding om nog in 2009 uit te 
voeren. De gegevens hieruit is een belangrijke basis 
voor de evaluatie van de welstandsnota. Zie ook brief 
college verz. d.d. 1 dec 09 

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

2009-01-13 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  
Fys. 

2010-01 Komt ter inzage voor de raad februari/maart 2010  

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

BMV 
Veil. 

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) 

2009-05-12 
 

HK 
 

Accommodatiebeleidsplannen De Groeve, Zuidlaarderveen en Oude-
molen. 

B&P 
Proj. 

2010-01 
 

De accommodatieplannen, De Groeve, Zuidlaarderveen 
en Oudemolen) zijn inmiddels door de raad vastgesteld 
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Het college zegt toe dat het duurzaamheidaspect een onderdeel is in 
de uitwerking en dat het college naar aanleiding van de inspraakreac-
tie en het besluit van de raad in overleg treedt met de Initiatiefgroep 
Tynaarlo. Voorts zegt het college toe alert te zullen reageren op ont-
wikkelingen op de locatie Van Wijk/ Boerema in Tynaarlo.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

en het duurzaamheidaspect wordt in de uitwerking ver-
der meegenomen. 
Voor wat betreft Tynaarlo is er overleg geweest tussen 
college en de provincie. Op bestuurlijk niveau worden 
de ambities mbt het Wijk en Boerma terrein door de 
provincie onderschreven. Echter geld speelt nog een 
belangrijke rol net als de juridische procedures die in 
het verleden door de provincie zijn opgestart. (informa-
tie d.d. 27 jan 10) 

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 even-
tuele 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 (zie ook het bovenstaande actie-
punt). 
 

2009-06-16 HK Jaarverslag/jaarrekening 2008 
Aanbeveling accountant.   
Het college zegt dat de opmerkingen van de accountant in zijn verslag 
(bevindingen interim-controle integrale managementletter en het ac-
countantsverslag) 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 rap-
portage wordt opgesteld een excursie voor raadsleden te organiseren 

B&P 
Fys. 

2010  

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

GW 
Infra 

2010-10  

2009-09-08 HK 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 
Proj. 

2010-01 Momenteel zijn de prijsvraag dan wel de selectie van 
een architect met elkaar vergeleken. Op basis hiervan 
zal het college een keuze maken en dit terugkoppelen 
aan de raad. Afgehandeld zie brief d.d. 28 dec. 2009. 
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2009-10-13 HHA Uitbreiding begraafplaatsen. 
Het college zegt toe om rekening te houden met de huidige parkachti-
ge stijl bij de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in Paters-
wolde.  

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 belastingdruk 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  

2009-10-27 JDF Afval 
Het college komt met een voorstel naar de raad waarin ook het belo-
nen van goed gedrag aan de orde wordt gesteld. 

GW 
Wijkb.

2010-01  

2009-10-27 FAvZ Bestuurlijke strafbeschikking 
Het college zegt toe bij de herziening van de APV dit onderwerp mee 
te nemen. Het in dienst nemen en de invulling van werkwijze van 
BOA’s wordt door het college meegenomen in het integraal veilig-
heidsplan. 

BMV 2010-02 De Strafbeschikking is een middel om de APV te hand-
haven. In de herziening van de APV (raad 2 febr. 10) is 
dit opgenomen. In de raad van 16 febr. as. wordt de 
Kadernota Veiligheidsplan besproken. De Invulling en 
werkwijze van BOA’s komt hier ook in naar voren. 

2009-11-10 
 
 
 
 
 
 
 
2009-11-24 

HK Projectbesluiten  
De raad wil geïnformeerd worden op welke wijze projectbesluiten 
binnen de wettelijke termijn van 1 jaar gevolgd worden middels vast-
stelling van een bestem-mingsplan en op welke wijze kostenverhaal 
naar en met de gemeenteraad wordt teruggekoppeld. 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 af-
wijkende procedure volgt 

B&P 
Fys./ 
OBT 

2010-02 Omdat deze relatief nieuwe materie een brede discus-
sie vergt wordt dit meegenomen naar febr. 2010  

2009-11-24 HK Bouw veldschuur Groningerstraat 25 te Midlaren 
Het college zegt toe dat een landschappelijke inpassing van de veld-
schuur gegarandeerd wordt evenals op de afbraak van de bestaande 
schuur. De raad wordt daarover schriftelijk geïnformeerd  

B&P 
Fys. 

2010-02 Tevens wordt in de brief (Zie onderwerp: projectbeslui-
ten)aangegeven waarom het college bij de bouw van de 
veldschuur aan de Groningerstraat in Midlaren een 
afwijkende procedure volgt 
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2009-12-08 HHA Arbeidsmarktbeleid  
Het college zegt toe de raad per brief te informeren over cijfers    
“begeleidend werken en arbeidsparticipatie”  

B&P 
Soc. 

2010-01  

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 
Soc. 

2010-07  

2010-01-19 JDF Centrumvisie Vries 
Het college informeert de gemeenteraad nader over de inhoud van het 
centrumplan in Vries 

OBT 
GZ 

2010-05  

2010-02-02 FAvZ Steun aan Haïti. Het college zegt de raad toe bij de VNG aan te drin-
gen op een evaluatie van toepassing van de wederopbouwhulp 

B&P 
Soc. 

2011-01  

2010-02-02 HHA Groene dorpenplan Het college zegt toe dat er een communicatieplan 
uitgewerkt wordt. Na de algemene inspraakronde voor de burgers 
komt er ook een informatieronde voor de kleine dorpen en kernen.  
Ook zegt het college toe het “dossier Bunne/ Winde” daarbij te betrek-
ken. De raad wordt van het verloop van deze toezeggingen op de 
hoogte gehouden 

GW 
Groen

2010-05  

2010-02-02 FAvZ Afvalbeheer /plastics. De voorzitter zegt op vragen van de fractie van 
de PvdA toe met het college te bespreken een reactie op het college-
besluit richting de raad te zenden. De gedachte om daarbij via een 
informatieavond duidelijkheid over het collegebesluit te geven wordt 
daarbij betrokken 

GW 
Wijkb.

2010-03  

 


