Actielijst/Lijst met toezeggingen raadsvergaderingen, versie d.d. 25 april 2012, t.b.v. raadsvergadering van 8 mei 2012
Kopie aan: Collegeleden
Leiding
Bestuurssecretariaat/griffie
Datum
PH Onderwerp/opdracht:
Afd./
Voor:
S. v. z. per 25 april 2012
raad:
Team:
(jrmnd)
2009-06-30 HK MFA Tynaarlo:
B&R
2013
De raad heeft inmiddels ingestemd met de sanering van de locatie
Het college neemt de suggestie van de PvdA mee om bij de
project
Vw&B. Zodra de herijking IAB is vastgesteld door de raad zal het
ontwikkeling van het terrein Van Wijk/ Boerema voor een
IAB-plan Tynaarlo opnieuw ter vaststelling worden aangeboden aan
eventuele MFA, ook een Halte (P+R) voor bus en/ of regiode raad.
tram daarin op te nemen.
2010-06-15 HK Jaarverslag/ jaarrekening 2009
B&R
2012Toegezegd is de wijze van totstandkoming van grondprijzen van
Toerekening grondprijzen.
grond
06
niet woningbouw of bedrijfsterreingronden te betrekken bij de evaHet college komt nader terug op de vraag van de wijze waarluatie / aanpassing van de Nota Grondbeleid. Aanpassing daarvan
op grondprijzen worden toegerekend aan GAE, wijkvernieustond oorspronkelijk in de eerste helft 2011 gepland. Inmiddels is,
wing e.d.
de noodzaak tot actualisatie van het beleid AR-OBT / risicomanagement 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
B&R
2012Er zijn nog volop gesprekken gaande tussen de hoofdgebruikers
Het college zal de raad tussentijds informeren en op de hoog- sociaal
06
van de MFA (st. Baasis, Conod en Trias). Ook maakt beheer en
te stellen van de compensatieregeling en garantstelling die
exploitatie onderdeel uit van de herijking IAB. En de besluitvorming
met de stichting TRIAS is aangegaan.
hierover gaat nog plaatsvinden. (d.d. 15 maart 2012)
2010-11-02

HK

Begroting 2011; woningbouw
Het college zegt toe, de raad actief te benaderen over de uitkomsten van de plannen met de woningbouwcorporaties. De
prestatieafspraken worden met de corporaties geëvalueerd.
Daarin worden aspecten als marktconformiteit en andere financieringsvormen voor de afdracht van bouwgrond aan corporaties betrokken.

Het laatst bijgewerkt op: 26-4-2012

1

B&R
fysiek/

201206

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 verkoop van bouwgrond aan de corporaties worden betrokken bij het
opstellen van de nieuwe nota grondbeleid. Deze is voorzien voor
het tweede kwartaal in 2012.

Datum
raad:

PH

2011-05-24

HHA Rapport Rekenkamercommissie (re-integratiebeleid)
De aanbevelingen in het rapport worden door het college ter
harte genomen en uitgewerkt.
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 geïnformeerd. 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.
HHA Perspectievennota (ICO)
Het college informeert de raad nader over de ontwikkelingen
t.a.v. de basisvorming van het ICO.

2011-07-12

FvZ

2011-09-27

MK

2011-11-08

HK

2011-07-12

2011-07-12

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

Perspectievennota (opiniërende raadsvergaderingen)
Na de zomervakantie zal via het presidium de wijze waarop
opiniërend vergaderd kan worden in de raad worden voorbereid.
Continuering inzet combinatiefuncties
Het college zegt toe dat rond dit project in 2013 een rapportage in de vorm van een tussentijdse evaluatie aan de gemeenteraad wordt overlegd.
Bestemmingsplan Tynaarlo kern
Het college zegt toe om in de vorm van voorlichting duidelijkheid 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

Het laatst bijgewerkt op: 26-4-2012
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S. v. z. per 25 april 2012

B&R
sociaal

Voor:
(jrmnd)
201207

B&R
sociaal

201207

Het concept uitvoeringsplan is gereed. In juni wordt dit besproken
met het schoolbestuurlijk overleg.(d.d. 26 maart 2012)

B&R
sociaal

201206

Op 8 maart 2012 heeft het vervolgoverleg met ICO plaats gevonden om tot een productbegroting te komen die als onderligger voor
de uitvoeringsovereenkomst dient. Afspraak is dat deze uitvoeringsovereenkomst met meerjarenafspraken voor de zomer gemaakt worden. (d.d. 21 maart 2012)

griffier

201205

B&R
sociaal

2013

B&R
Fysiek

201206

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

Voor:
(jrmnd)

B&R
Fysiek/
B&R
grondzaken
B&R
sociaal

201205

B&R

201209

B&R

201209

B&R

201204

S. v. z. per 25 april 2012

Bebouwing in relatie tot binnen en buiten de bebouwde kom
uit te zoeken en te verduidelijken in de volgende planfase
van het bestemmingsplan.
2011-11-22/
2012-03-20

2011-12-13

2012-01-17

2012-02-21

2012-02-21

HK

Sociale woningbouw Nieuwe Akkers Paterswolde
Het college zegt toe om bij tussentijdse verkoop van woningen
een gedeelte van de subsidie terug te vorderen van de woningcorporatie. Dit aandachtspunt en de grondwaardeberekening worden meegenomen in de herziene Nota Grondbeleid.
MK k Kadernota sport
Het college zegt de raad toe, actief met de betrokkenen de
uitwerking van de nota te stimuleren en de sportaccommodaties die momenteel niet aan de eisen voldoen de komende tijd
op te zullen pakken.
HK Ontwerp bestemmingsplan 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
HK Stichting Baasis
Het college zegt de raad toe om te bezien of de gemeenteTynaarlo ook kan deelnemen aan de Onderwijsmonitor Drenthe.
Ook zegt het college toe bij voorbereiding van de besluitvorming naar een nieuw bestuursmodel, rekening te zullen houden met de benoeming van vrouwen in het bestuur en naar de
gewenste schaalgrootte van de stichting.
HHA Uitvoering verordeningen Wwb e.d.
Het college zegt toe aan bureau Hefpunt (schriftelijk) mee te
geven dat dit bureau bij de invordering rekening houdt met
zogeheten schrijnende gevallen.

Het laatst bijgewerkt op: 26-4-2012
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201211

Deze wordt behandeld in de raad van 8 mei 2012; agendapunt 11

Datum
raad:

PH

2012-03-20

HK

2012-03-20

2012-04-03

2012-04-03

2012-04-03

2012-04-03

2012-04-03

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

Sanering Van Wijk & Boerema
B&R
Het college zegt de raad toe pas dan met de grondsanering te
starten nadat inzicht is verkregen in de eventuele grondverwerving en de bestemming van het terrein. Het college bericht
de raad schriftelijk hierover.
MK Glascontainers dorp Tynaarlo
GW
Voor de glascontainers in het dorp Tynaarlo wordt in overleg
met dorpsbelangen een nieuwe locatie gezocht.

Voor:
(jrmnd)
201208

201205

HHA Herplantverplichting
GW
Het college zegt de raad toe hen een overzicht te zenden met
de herplantverplichting bij het kappen van bomen over de
afgelopen 5 jaren
HdG Woonbotenbeleid
B&R
Het college zegt de raad toe de motie op het onderdeel naar
het onderzoeken van de mogelijkheid van ligplaatsen met de
bijbehorende persoonlijke en overdraagbare ligplaatsvergunningen vanaf 2005 tot heden te willen starten en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen en in de tussentijd in
redelijkheid, zorgvuldigheid en soepelheid met
de bewoner van de woonboot in de Zuidlaardervaart om te
gaan.
HHA Groene dorpenplan gemeente Tynaarlo
GW
Het college zegt de raad toe om het zogeheten Rabobrinkje,
uitgezonderd de sokkel van het beeld Berend Botje, op de
kaart blauw te markeren en de raad daarover de informeren.

201206

HHA Milieujaarverslag 2011
B&R
Het college zegt de raad toe, hem te informeren over de reacties van provincie en de inspectie op het jaarverslag 2011.
HK Energiepark Vriezerbrug Zuid
B&R
Het college zegt de raad toe hem te zullen informeren over de
conclusies uit het energiepark Vriezerbrug.

201206

Het laatst bijgewerkt op: 26-4-2012
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201210

201206

201206

S. v. z. per 25 april 2012

Datum
raad:

PH

2012-04-17

HK

2012-04-17

2012-04-17

2012-04-17

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

Uitgangspunten Buitengebied Tynaarlo
Het college zegt de raad toe om bij de uitwerking van de nota
uitgangspunten (& ontwerpbestemmingplan) rekeningen te
houden met: windmolens (passage opnemen); de es ten
noorden van de Luchthaven in de omgeving van de Eskampen (op de toetsingskaart aanbrengen); Verder zegt het college toe dat voor de deelgebieden ‘Landbouw’ en ‘Grootschalige landbouw’ een minimale oppervlakte van 1,5 hectare gehanteerd worden en deze zal worden verwerkt in de Nota van
Uitgangspunten en op de Functiekaart;
Het Bed & Breakfastbeleid zal voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied in de raad aan de orde ge
steld worden om daarna verwerkt te worden in het bestem
mingsplan. Tot slot zegt het college toe de Horecabestem
ming van het perceel Groningerstraat 128 De Punt te zullen
respecteren.
HK Stichting Baasis
Het college zegt de raad toe een aantal keren per jaar tot een
informatie-uitwisseling tussen de stichting en raad te komen.
HHA Verlichting brug Ter Borch (Groningerweg)
Het college zegt de raad toe om te bezien of de straling van
de verlichting op de brug in de Groningerweg zodanig bijgesteld kan worden opdat de hinder van de fauna in de fauna
passage geminimaliseerd wordt. De raad wordt hierover
schriftelijk geïnformeerd.
MK JOP tynaarlo
Het college zegt de raad toe om met het oog op het
wandelevenement in Tynaarlo, de rommel bij de JOP
periodiek op te ruimen.

Het laatst bijgewerkt op: 26-4-2012
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B&R

Voor:
(jrmnd)
2013

B&R

201209

B&R

2012-

GW

201205

S. v. z. per 25 april 2012

