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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 6 januari 2010,  tbv raadsvergadering van 25 januari 2011 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 
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raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Afd./ 
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Voor: 
(jr- mnd) 

S. v. z. per 6 januari 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 

2011-01 Het college heeft de raad schriftelijk op de hoogte gesteld van be-
handeling in juni 2011. (zie brief college aan raad d.d. 17 december 
2010). 

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 begin 2011 (via advies raadwerkgroep 7 
februari 2011) 

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 de ontwerpen is rekening gehouden met dit uitgangspunt van de 
raad. Start uitvoering na beschikbaar stellen krediet raad, in het 
voorjaar 2011. 

2010-04-27 LMK Verwarming Aqualaren 
Het college zegt op vragen van CDA toe dat voor het eind van 

B&P 
sociaal 

2010-12 Op 17 december is een uitnodiging naar de raad verstuurd om op 1 
februari 2011 een informatieavond hierover bij te wonen. 
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2010 de raad middels een rapport wordt geïnformeerd over 
het toekomstig gericht verwarmen van het zwembad Aquala-
ren in Zuidlaren.  

Punt kan als afgehandeld worden beschouwd 

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 
  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) 

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. 
Het ligt in de bedoeling om op 18 januari 2011 de raad tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst hierover informeren. 

2010-06-15 
2010-11-30 

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 

2011-02 De raad zal in januari 2011 schriftelijk worden geïnformeerd over de 
oplossing voor de insteekhavens  
(toezegging college raad 30-11-2011) 
 

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 
Wijk  
beheer 

2010-09  
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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 Er is overeenstemming bereikt met de Stichting Eelder woningbouw 
over de inzet van partijen en wijze van uitvoering van het plan. Er 
zal nu besluitvorming op gemeentelijk niveau plaatsvinden. 

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. 

2010-08-31 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  

2010-10-12 HHA Revitalisering Fledders Vries 
Het college geeft aan de raad in het voorjaar van 2011 te in-
formeren over de uitwerking van de revitalisering van de Fled-
ders in Vries. 

GW  
groen 

2011-04  

2010-10-12 HK Molenkamp Zeegse 
Het college zegt toe dat de inbreng van de fracties op het 
onderdeel van het maximale aantal van 80 m2 per woning en 
de oppervlakte van het terrein verder uitgewerkt zal worden in 
de procedure. 

OBT 
plan-
ontw. 

2011-03  

2010-11-02 HK Begroting 2011; woningbouw 
Het college zegt toe, de raad actief te benaderen over de uit-
komsten van de plannen met de woningbouwcorporaties. De 
prestatieafspraken worden met de corporaties geëvalueerd. 
Daarin worden aspecten als marktconformiteit en andere fi-
nancieringsvormen voor de afdracht van bouwgrond aan cor-
poraties betrokken. 

B&P 
fysiek/ 
OBT 

2011-02  
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Zodra nieuwe, recentere gegevens over de woningbouwont-
wikkeling beschikbaar zijn ontvangt de raad deze. 

2010-11-02 HHA Begroting 2011; WsW 
Het college zegt de raad te informeren over de instroom, de 
wachtlijsten van de WsW met de te treffen maatregelen van 
de kant van de gemeente daarin. Ook de financiëring daarvan 
wordt daarin betrokken. 

B&P 
Sociaal 

2010-12 Afgehandeld zie brief verzonden 5 januari 2011 

2010-11-02 NH Begroting 2011; inhuur derden/kosten juridische ondersteu-
ning. 
De raad zal inzicht in de kosten inhuur derden/juridische on-
dersteuning krijgen bij de behandeling van de ombuigingen 
rond de gemeentefinanciën begin 2011.  

BMO 
Fin 

2011-02  

2010-11-16 MK JOP Tynaarlo 
Het college gaat na of er voor de gemeenteraad evaluatiever-
slagen van de inrichting van JOP’s in de gemeente beschik-
baar zijn om voor de gemeenteraad ter inzage te leggen. 

B&P 
Sociaal 

2010-12 Het overzicht ligt in gebonden vorm voor de raadsleden en steun-
fractieleden met ingang van 27 december ter inzage in de leeska-
mer. Punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.  

2010-11-16 MK Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd & Gezin 
Het college zegt toe de suggestie van de CU om bij de imple-
mentatie te kiezen voor een uitgebreid communicatietraject 
mee te nemen. 
Tevens geeft het college aan eind 2011 een tussenrapportage 
te geven over de financiële afwikkeling. 

B&P  
Sociaal 

2011-01 
 
 
 
2012-01 

 

2010-11-30 HK Mediaberichten bestemmingsplan Zeegse 
Het college zegt de raad toe dat de uitspraak van de Raad 
van State voorzien van een analyse van het college aan de 
raad zal worden voorgelegd.      

B&P 
Fysiek 

2011-02  

2010-11-30 HK De Toekomst verzilveren (Nota PvdA) 
Raad ontvangt in de loop van het 1e kwartaal 2011 een voor-
stel n.a.v. gesprekken met de beide corporaties om op inhoud 
en kwaliteit te kunnen reageren. De Raad zal ook het voorstel 

B&P  
fysiek 

2011-04  
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aan de corporaties ontvangen. 

2010-11-30 FA-
vZ 

Handhaving  
Op basis van interpellatieverzoek zegt het college toe de raad 
jaarlijks een overzicht van handhavingactiviteiten in de vorm 
van een handhavingrapportage beschikbaar te stellen.  

BMV 2011-06  

2010-11-30 NH Belastingverordeningen 2011  
Onroerend Zaakbelastingen 
Het college zegt toe de daling van het tarief voor niet-woning-
en met 4.5% na te gaan. 
Informatie begroting 
Begrotingsinfo zal beter worden opgepakt, waardoor onjuiste 
aanpassingspercentages kunnen worden voorkomen bij later 
vast te stellen tarieven. 

PuZa 2011-01  

2010-11-30 HK Projectcontract sanering Van Wijk Boerma  
Het college zegt de raad toe hem nader te informeren over de 
bouw van woningen op de locatie Van Wijk Boerma in Tynaar-
lo. Daarbij wordt betrokken de vraag waarom de raad eerst op 
31 augustus 2010 verzocht is om een krediet beschikbaar te 
stellen, terwijl het college dit in april van dat jaar al heeft toe-
gezegd.  

B&P 
fysiek 

2011-01  

2010-12-14 MK Verflaag wegdek te Zeegse. 
Op het wegdek in Zeegse is een groene kleur aangebracht die 
loslaat. Op vragen of dit een verfsoort is die milieuvriendelijk 
is, op een natuurlijke wijze wordt afgebroken en wie voor de 
herstelkosten opdraait krijgt de raad schriftelijk antwoord. 

GeWe 
Infra 

2011-02  

2010-12-14 HK Bestemmingsplan Donderen 
Het college zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang van het initiatief met dorpsbelangen over starters-
woningen en over het aspect van duurzaamheid als kostenre-

OBT 
Proj 

2011-06  
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ductie in energiebesparing.   

2010-12-14 HHA Vaststelling milieuprogramma 
Het college zegt toe via een informatieavond de raad te infor-
meren over het % van gerealiseerde duurzame inkopen in het 
afgelopen jaar. Verder geeft zij aan op deze avond de inge-
brachte suggesties om duurzaamheidsfactoren te verhogen 
mee te nemen en de bouwers in nieuwe bestemmingsplannen 
deze mee te geven.  

BMV 
Milieu 

2011-04  

2010-12-14 MK ASV/Kadernota subsidiesystematiek 
Het college geeft aan de raad schriftelijk te informeren over de 
vraag waarom het college een afwijkend percentage kan vast-
stellen terwijl de hoogte om maximaal 10% is gemaximali-
seerd (8.2.2 reservevorming).  

B&P 
sociaal 

2011-02  

 


