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Actielijst raadsvergaderingen, versie d.d. 17 maart 2011, tbv raadsvergadering van 29 maart 2011 
Kopie aan:  Collegeleden 
    Leiding 
    Bestuurssecretariaat 

Datum 
raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Afd./ 
Team: 

Voor: 
(jr- 
mnd) 

S. v. z. 17 maart 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 

2011-
06 

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

2010-06-15 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 

2011-
06 

Voor wat betreft de beantwoording op deze vraag, vindt de beant-
woording plaats bij de behandeling van de jaarrekening 2010 (juni 
2011). In de 3e Bestuursrapportage van 2010 wordt hierop kort 
ingegaan. 

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 2011-
05 

E.e.a. is vastgelegd in een uitvoeringsakkoord.  
Op dit moment (d.d. 1 februari 2011) is een subsidieaanvraag ISV 3 
in voorbereiding. Met subsidie kan het plan dekkend wordt uitge-
voerd. Zodra de provincie heeft beschikt op de subsidieaanvraag 
kan finale besluitvorming in de raad plaatsvinden (medio mei 2011). 
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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 

2011-
06 

Op het moment is er overleg tussen betreffende ambtenaren en 
Stichting Trias over verlaging en verhoging van inkomsten van Bor-
chkwartier. Bij de Jaarrekening(14 juni as) is er definitief inzicht. 
(d.d. 25 jan.11) 

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 

 

2010-11-02 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. 
Zodra nieuwe, recentere gegevens over de woningbouwont-
wikkeling beschikbaar zijn ontvangt de raad deze. 

B&P 
fysiek/ 
OBT 

2011-
05 

In april 2011 zal hier meer duidelijkheid over zijn. 

2010-11-16 MK Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd & Gezin 
Het college geeft aan eind 2011 een tussenrapportage te ge-
ven over de financiële afwikkeling. 

B&P  
Sociaal/ 
Comm. 

2012-
01 

 

2010-11-30 MK 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 

Eind maart 2011 vindt besluitvorming in het college van b&w plaats. 
Vervolgens zal de raad geïnformeerd worden. 
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aan de corporaties ontvangen. 

2010-11-30/ 
2011-03-15 

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.  
15-03-2011: College verzendt per omgaande bericht naar 
de gemeenteraad. 

B&P 
fysiek 

2011-
01 

 

2010-12-14 HK Bestemmingsplan Donderen 
Het college zegt toe dat de raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang van het initiatief met dorpsbelangen over           
starterswoningen en over het aspect van duurzaamheid als 
kostenreductie in energiebesparing.   

OBT 
plan 

2011-
06 

 

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.  

BMO/ 
inkoop 
BMV 
Milieu 

2011-
04 

 

2011-01-25 HK Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Centrum Zuidlaren 
Het college zegt toe dat voor deze MFA de gemeenteraad via 
een matrix een keuze voor een vestigingsplaats wordt voorge-
legd. 

B&P 
projecten

2011-
10 
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2011-01-25 NH Notitie Zuidoevers Zuidlaardermeer 
Het college zegt toe dat de raad medio april, tussentijds, geïn-
formeerd over de uitwerking van hoofdstuk 6 van deze notitie, 
voordat de nieuwe marsroute uitgewerkt wordt ingezet.   

OBT 
planontw 

2011-
05 

 

2011-02-15/ 
2011-03-01 

HK SPvE De Bronnen te Vries 
Het college zegt naar aanleiding van de bespreking toe dat 
met de uitwerking van het SPvE rekening wordt gehouden 
met de bestaande infrastructuur en landschapselementen.  
Bij de planvoorbereiding wordt ook bekeken hoe de aanslui-
ting van het plangebied op de Asserstraat moet, c.q. kan 
plaatsvinden.  
Voor het gebied zal ook rekening worden gehouden met een 
gefaseerde aanleg van de infrastructuur. Verder wordt de raad
bij de verdere uitwerking van de planvorming nauw betrokken.
Ook zal het college in de verdere uitwerking van de planvor-
ming de invloed van het aspect duurzaamheid op de m2 prijs 
meenemen.    

OBT 
planontw 

2012- 
09 

 

2011-03-01 HK Bestemmingsplan appartementencomplex Tynaarlosestraat 
21-27 Vries 
Het college zegt toe aan de hand van een notitie de raad te 
informeren op welke wijze men wenst om te gaan met ruimte-
lijke ordeningsprocedures in het kader van een voorontwerp of 
ontwerp van bestemmingsplannen. 
Daarnaast zegt het college toe de aantallen rond de woning-
behoefte zoals opgenomen in het bestemmingsplan in over-
eenstemming te brengen met realistische cijfers  

OBT  
planontw 

2011-
09 

 

2011-03-01 MK Alescon 
Het college zegt toe de raad jaarlijks op de hoogte te brengen 
van de wijzigingen in de beleidsbegrotingen en meerjarenra-
mingen. 

B&P 
fysiek 

2012  
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2011-03-15 MK Aqualaren: 
Het college zegt toe dat alle briefschrijvers die ongerust zijn 
over een mogelijke sluiting van het zwembad, binnenkort be-
richt krijgen over de stand van zaken, omdat dit samenhangt 
met de ombuigingsvoorstellen van het college (behandeling 
raad 12 april 2011) 

B&P 
sociaal 

2011-
04 

 

2011-03-15 HK Burgerinitiatief UMTS-masten 
Het college zegt naar aanleiding van de discussie de raad toe 
het huidig plaatsingsbeleid UMTS-masten uit 1999 tegen het 
licht te houden, nadat de bijeenkomt met politieke partijen tot 
het voeren van een maatschappelijke discussie hierover is 
geweest.   
Ook richting de VNG zal de gemeente haar zorgen omtrent de 
stralingseffecten van de UMTS-masten kenbaar maken. 

B&P 
fysiek 

2011-
08 

 

 


