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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 9 december 2009 tbv raadsvergadering van 19 januari 2010 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 

Team: 
Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 9 december  2009 

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 bur-
gers 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 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 

2009-01-13 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 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) 
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2009-05-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accommodatiebeleidsplannen De Groeve, Zuidlaar-
derveen en Oudemolen. 
Het college zegt toe dat het duurzaamheidaspect 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenteel zijn er gesprekken met de provincie en de 
NS over  de sanering van het terrein wijk en Boerma. 
Projectleider integraal accommodatiebeleid heeft de 
initiatiefgroep bijgepraat over de insteek van de ge-
meente en de stand van zaken tot nu toe. Initiatief-
groep is blij dat de gemeente de handschoen heeft 
opgepakt en zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten. 
Zodra er meer duidelijk is zal er met hen gecommuni-
ceerd worden.  
Initiatiefgroep had wel zorgen dat de provincie geen 
initiatief heeft genomen mbt de subsidiepotten. 

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 (zie ook het bovenstaande actie-
punt). 
 

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

OBT 2010-01  

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 
 
 
 

 
 
 
 

2009-06-30 HHA Perspectievennota 2009/Voorjaarsnota 2009 
De suggestie van D66 om op de gesloten stortplaats in 
Eelde onderzoek te doen naar duurzame energieteelt 

BMV 
Milieu 

2009-12  
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in de vorm van wilgentenen wordt door het college 
onderzocht. (regeling ministerie VROM) 

2009-06-30 JDF 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 
wordt overgegaan. 

B&P 
Fysiek/ 
PuZa 

2009-11 Afgehandeld; raad is bij brief van 8 december 2009 
hierover geïnformeerd.  

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  

GeWe-
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. 

2009-09-08 HK 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.  

B&P 
Fysiek 

2010-01  

2009-09-08 JDF 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 aange-
sloten.  

GW 
Infra 

2009-11  



 4 

Datum raad: PH Onderwerp/opdracht: Afd/ 
Team: 

Voor: 
(jr-mnd) 

S.v.z. per 9 december  2009 

2009-10-13 HK Bestemmingsplan kleine kernen (dorpsbelangen Mid-
laren).  
Het college zegt toe bij de definitieve vaststelling van 
het bestemmingsplan maatwerk te leveren voor het 
door de dorpsbelangen Midlaren te bouwen vereni-
gingsgebouw. 

B&P 
Projec-
ten 

2010-2  

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  

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

GW 2010-01  

2009-10-27 JDF Toepassing van de Green Key. 
Het college zegt toe de toekenning van de Green Key 
bij recreatiebedrijven als zichtbaarheid en herkenbaar-
heid van het internationale keurmerk bij het recreatie-
schap na te gaan en daar de raad schriftelijk over te 
informeren. 

B&P 
fysiek 

2009-12 Toekenning van Green Key is alleen van belang bij 
grote bedrijven. Verdere info volgt via memo (d.d. 8 
dec. 2009). 

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 col-

BMV 2010-02  
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lege meegenomen in het integraal veiligheidsplan. 

2009-10-27 HK Sociale woningbouw 
Het college zegt toe over de voortgang in de gesprek-
ken met de woningbouwcorporaties omtrent de bouw 
van sociale woningen nader te informeren. Ook de 
hoogte van het daarvoor ingestelde fonds wordt daarin 
meegenomen 

B&P 
fysiek 

2010-02 Zie agendapunt 7 raad 19 januari 2010 

2009-11-10 
 
 
 
 
 
 
 
2009-11-24 

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 bestem-
mingsplan en op welke wijze kostenverhaal naar en 
met de gemeenteraad wordt teruggekoppeld. Het col-
lege zegt toe de raad daarover schriftelijk te zullen 
informeren 
Tevens wordt in de brief aangegeven uitgelegd waar-
om het college bij de bouw van de veldschuur aan de 
Groningerstraat in Midlaren een afwijkende procedure 
volgt 

B&P 
Fysiek 
/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 inpas-
sing van de veldschuur gegarandeerd wordt evenals 
op de afbraak van de bestaande schuur. De raad 
wordt daarover schriftelijk geïnformeerd  

B&P 
fysiek 

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 

2009-11-24 FAvZ Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014 
De suggestie van de fractie van D66 om tijdens oud en 
nieuwviering dorpshuizen open te stellen om daarmee 
overlast in die periode te voorkomen wordt door het 
college onderzocht. De raad wordt daarover geïnfor-

BMV 2010-01 Afgehandeld, zie brief d.d. 15 dec. 2009 
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meerd. 

2009-11-24 HHA Rapport Rekenkamercommissie (subsidieverlening) 
Het college neemt de suggestie vanuit de raad over 
om een andere vorm van informatievoorziening aan de 
raad te bezien daar waar het de stichting TRIAS be-
treft. Het plan van aanpak met daarin uitgewerkt de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie wordt in 
het 1e kwartaal 2010 aan de raad voorgelegd  

B&P 
sociaal 

2010-04 Afgehandeld; college organiseert op 26 januari 2010 
een informatieavond. Tevens wordt verwezen naar 
de inhoud van de brief van 9 december 2009 aan de 
gemeenteraad 

2009-12-08 HHA Arbeidsmarktbeleid  
Het college zegt toe de raad per brief te informeren 
over cijfers “begeleidend werken en arbeidsparticipa-
tie”  

B&P 
sociaal 

2010-01  

 


