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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&R 
project 

2010-
01 

Er is inmiddels een discussieavond geweest met “Dorpsbelangen” 
op 10 oktober 2011 over de mogelijkheden die liggen op het terrein 
van Wijk en Boerma. Zodra de herijking IB is vastgesteld door de 
raad zal het IAB-plan Tynaarlo opnieuw ter vaststelling worden 
aangeboden aan de raad. Er zal nog een informatieavond plaats 
vinden in 2012. (d.d. 20 dec. 11)  
 

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&R 
fysiek 

2012 Op 24 januari 2012 heeft er in de Sprookjeshof Zuidlaren een  
informatieavond plaats gevonden. 
Een raadsexcursie kan later 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.  

B&R 
grond 

2012-
05 

Toegezegd is de wijze van totstandkoming van grondprijzen van 
niet woningbouw of bedrijfsterreingronden te betrekken bij de eva-
luatie / aanpassing van de Nota Grondbeleid. Aanpassing daarvan 
stond oorspronkelijk in de eerste helft 2011 gepland. Inmiddels is, 
de noodzaak tot actualisatie van het beleid AR-OBT / risicomana-
gement grondexploitaties (vanwege Zuidoevers) en het uitgebreide 
daaromtrent te doorlopen integrale adviestraject de actualisatie van 
de Nota Grondbeleid vertraagd tot op zijn vroegst voorjaar 2012. 

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&R 
sociaal 

2012-
03 

De gemaakte afspraken met betrekking tot beheer en exploitatie 
van MFA Borchkwartier worden momenteel geëvalueerd met de 
hoofdgebruikers van de MFA (st. Baasis, Conod en Trias). In het 
eerste kwartaal van 2012 ontstaat hierover meer duidelijkheid.(d.d. 
20 dec. 11 ) 
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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&R 
fysiek/ 
 

2012- 
06 

De prestatieafspraken met de corporaties zijn in 2010 geëvalueerd. 
Deze evaluatie is een bouwsteen voor de nieuwe woonvisie.  
Aspecten als marktconformiteit en financieringvormen voor de ver-
koop van bouwgrond aan de corporaties worden betrokken bij het 
opstellen van de nieuwe nota grondbeleid. Deze is voorzien voor 
het tweede kwartaal in 2012  
 
Binnen de Regiovisie loopt het proces nog door om tot nadere af-
stemming over de woningmarkt te komen. Het overleg heeft nog 
niet geleid tot nadere bijstelling van de opgave. Op dit moment 
worden door KAW en bureau Middelkoop een aantal scenario’s 
opgesteld. Wanneer hier meer over bekend is wordt de raad geïn-
formeerd.(d.d. 14 dec.11). Raadsleden zijn geïnformeerd tijdens 
een bijeenkomst op 30 januari jl. ten provinciehuize Assen 
 

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.   

B&R 2011-
12 

De raad is bij brief van 22 december over de stand van zaken geïn-
formeerd. Punt kan als zodanig als afgedaan worden beschouwd. 

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&R 
projecten 

2011-
10 

Locatie van de MFA Centrum is onderdeel van de herijking. Voor-
stel in kader van de herijking is om MFA Centrum Zuidlaren te rea-
liseren op locatie Aqualaren. Hierover is de raad geinformeerd op 
20 december 2011. Formele besluitvorming hierover zal naar alle 
waarschijnlijkheid dit voorjaar plaatsvinden. Dit betekent dan impli-
ciet dat er geen matrix oid voorgelegd wordt. Punt  kan daarmee als 
afgehandeld worden beschouwd 

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 

B&R 
fysiek 

2012-
03 

Vanuit de politieke partijen zal de eerste stap worden gezet voor 
een volgende bijeenkomst. Proces is nog gaande. (d.d. 14 dec. 11) 
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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. 

2011-05-24 HHA Rapport Rekenkamercommissie (re-integratiebeleid) 
De aanbevelingen in het rapport worden door het college ter 
harte genomen en uitgewerkt. 

B&R  
sociaal 

2012-
07 

 

2011-07-12 HK Perspectievennota (onderwijs) 
Het punt van de suppletieregeling Onderwijs zoals door de  
fracties tijdens de raadsvergadering naar voren is gebracht 
wordt met de schoolbesturen opgepakt. Over de uitkomsten 
daarvan wordt de raad begin 2012 geïnformeerd. 

B&R 
sociaal 

2012-
05 

Bestuurlijk overleg met de gemeente Haren is geweest. In dat over-
leg heeft de gemeente Haren aangegeven dat zij als gemeente wel 
doorgaan. De gemeente Tynaarlo ontwikkelt een overgangsrege-
ling die in maart wordt gepresenteerd aan de schoolbesturen. Ver-
volgens  vindt besluitvorming via college en raad plaats (mei 2012)   

2011-07-12 HK Perspectievennota (onderwijs) 
Bezuinigingen in het onderwijs (remedial teaching /logopedie) 
zonder kwaliteitsverlies in het onderwijs gerealiseerd kunnen 
worden. Na de zomer wordt de raad daarover verder geïnfor-
meerd. Daarin wordt meegenomen de wens om aandacht te 
houden voor die kinderen die als gevolg van verschillende 
pakketen in de ziektekostenverzekeringen van de ouders, 
buiten de boot dreigen te vallen.  

B&R 
sociaal 

2012-
03 

Medio februari is er een gesprek gepland met st. Baasis en de an-
dere schoolbesturen.  
Daarna meer bekend zijn over de te volgen koers (info d.d. 2 fe-
bruari 2012). 
  
 

2011-07-12 HHA Perspectievennota (ICO) 
Het college informeert de raad nader over de ontwikkelingen 
t.a.v. de basisvorming van het ICO 

B&R 
sociaal 

2012-
03 

Voor de komende jaren meerjaren worden afspraken gemaakt met 
het ICO. Vanwege bezuinigingen heeft e.e.a. wat vertraging opge-
lopen. Begin 2012 wordt naar verwachting een uitvoeringsovereen-
komst gesloten met het ICO. (d.d. 22 dec. 11) 
 

2011-07-12 HHA Perspectievennota (groenonderhoud) 
Betreft het Kazerneterrein: hier komt het college nader op 
terug   

GW 
groen 

2011-
10 

Voor het onderdeel Kazerneterrein vindt binnenkort  overleg met de 
bewoners uit de wijk plaats. Medio voorjaar 2012 uitvoering van de 
planvorming (ino d.d. 7 febr 2012) 



Het laatst bijgewerkt op: 9-2-2012  4  

Datum 
raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Afd./ 
Team: 

Voor: 
(jr- 
mnd) 

S. v. z. per  9 februari 2012 

2011-07-12 
2011-12-13 

HHA Perspectievennota (centrale inkoop) 
Het college geeft aan samen met de gemeente Assen het 
inkoopbeleid op te zetten. Zij zegt de raad toe, lokale onder-
nemers adequaat te informeren over aanbestedingen. De 
raad wordt over de nieuwe beleidslijn geïnformeerd.  

BMO 
Inkoop 

2012-
06 

 Info avond voor raad + steunfractieleden gepland op 10 april 2012 

2011-07-12 FvZ Perspectievennota (opiniërende raadsvergaderingen) 
Na de zomervakantie zal via het presidium de wijze waarop  
opiniërend vergaderd kan worden in de raad worden voorbe-
reid. 

griffier 2012-
03 

 

2011-07-12 HK Perspectievennota (ro- procedures) 
Het college zal uiterlijk in het 4e kwartaal 2011 een analyse 
van de versnelling van dienstverlening van de ro- procedures 
per brief aan de raad kenbaar maken  

B&R 
fysiek 

2012-
09 

Dit is in voorbereiding; aftrapbijeenkomst werkgroep RO/Welstand 
start per 8 februari 2012; raad wordt tussentijds op de hoogte ge-
steld en gehouden van de voortgang en ontwikkelingen. 

2011-09-27 MK Continuering inzet combinatiefuncties 
Het college zegt toe dat rond dit project in 2013 een rapporta-
ge in de vorm van een tussentijdse evaluatie aan de gemeen-
teraad wordt overlegd. 

B&R 
sociaal 

2013  

2011-11-08 HK Bestemmingsplan Tynaarlo kern 
Het college zegt toe om in de vorm van voorlichting duidelijk- 
heid te geven over de consequenties in de uitleg van het  
begrip “beeldbepalend”. Verder zegt het college toe om het 
onderscheid in de functie van de Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing in relatie tot binnen en buiten de bebouwde kom 
uit te zoeken en te verduidelijken in de volgende planfase  
van het bestemmingsplan.                         
 

B&R 
Fysiek 

2012-
06 

 

2011-11-22 HK Sociale woningbouw Nieuwe Akkers Paterswolde 
Het college zegt toe om bij de verkoop van woningen aan het 
eind van de looptijd een gedeelte van de subsidie terug te 

B&R  
Fysiek/ 
B&R 

2012-
05 
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vorderen van de woningcorporatie. Dit aandachtspunt en de 
grondwaardeberekening worden meegenomen in de herziene 
Nota Grondbeleid. 

grondza-
ken 

2011-12-13 MK k Kadernota sport 
Het college zegt de raad toe, actief met de betrokkenen de  
uitwerking van de nota te stimuleren en de sportaccommoda- 
ties die momenteel niet aan de eisen voldoen de komende tijd 
op te zullen pakken.         

B&R 
sociaal 

2012-
11 

 

2011-12-13 HK Bestemmingsplan Groningerweg Eelderwolde  
Het college zegt toe, de suggestie om een horecabestem-
ming/-mogelijkheid met een huisgebonden activiteit nader te 
onderzoeken. 

B&R 2012-
06 

 

2012-01-17 MK Afvoeren afval tijdens jaarwisseling 
Het college zegt toe, de raad op korte termijn schriftelijk te 
informeren over de wijze en de kosten van het afvoeren van 
afval tijdens de jaarwisseling. Over het beleid zal t.a.v. afvoe-
ren van afval in die periode zal de raad worden geïnformeerd. 
Ook zal de raad een evaluatie van oud en nieuw ontvangen, 
waarbij in de toekomst extra aandacht aan het dorp Tynaarlo 
wordt gegeven.  

GW 
 
 
 

2012-
02 

 

2012-01-17 HK Ontwerp bp Centrumplan Eelde 
De raad wordt bij de vaststelling van het bestemmingsplan op 
de hoogte gehouden van de besteding van het krediet en de 
subsidievoorwaarden ISV 

B&R 2012-
09 

 

2012-01-17 HK Ontwerp bp centrumplan Eelde (Overzicht rioleringsfonds) 
Het college zegt de raad toe een (financieel) overzicht van de 
stand van zaken van het rioleringsfonds te zullen verstrekken 

GW/ 
B&R 

2012-
04 

 

2012-01-17 MK Aqualaren 
Het college zegt de raad toe de planvorming voor het zwem-

B&R 2012-
05 
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bad Aqualaren in april aan de raad voor te leggen 

2012-02-07 HdG Treasurystatuut 
Het college zegt de raad toe hem een overzicht te zenden van 
de verschilpunten tussen het oude en het nieuwe treasurysta-
tuut 

BMO/fin 2012-
03 

 

2012-02-07 HHA Motie rotonde Meerweg Paterswolde 
Het college geeft aan de raad te zullen informeren over de 
mogelijkheden van de motie. 

GeWe 
 

2012-
04 

 

 


