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2009-06-30 
2012-03-20 

HB MFA Tynaarlo/ P+R halte  
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 regio-
tram daarin op te nemen. 

B&R 
project 

2013 De raad heeft inmiddels ingestemd met de sanering van de locatie 
Vw&B. Zodra de herijking IAB is vastgesteld door de raad zal het 
IAB-plan Tynaarlo opnieuw ter vaststelling worden aangeboden aan 
de raad. Daarin wordt dit punt betrokken. Er is inmiddels een brief 
aan de raad verstuurd met de stand van zaken 

2012-02-21 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. 

B&R 2012-
12 

(staat nu gepland voor 2e helft van 2012) info d.d. juli 2012 
In 2013 zijn verschillende kontact momenten geweest met Hefpunt, 
waarin dit een gespreksonderwerp is geweest. In het voorjaar is 
Hefpunt op de cliëntenraad geweest, heeft haar werkwijze toege-
licht en is ook dit gecommuniceerd. Punt is hiermee afgehandeld.   
( 2 september 2013) 

2012-04-03/ 
2012-12-04 
 

HB Energiepark Vriezerbrug Zuid 
Het college zegt de raad toe hem te zullen informeren over de 
conclusies uit het energiepark Vriezerbrug. 
 

B&R 
fysiek 

2014-
01 

Onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Via college wordt 
de raad geïnformeerd. Moment waarop is nog niet bekend (info d.d. 
4 april 2013).  

2012-05-08 MK       Kleedgelegenheid Tynaarlo  
                        Het college zegt de raad toe om de mogelijkheden van  

                           een tijdelijke kleedgelegenheden in Tynaarlo (sportvelden) te 
                    on          onderzoeken en de raad daarover te berichten. 

B&R 
sociaal 

2013-
09 

Het college heeft in de Perspectievennota een bedrag opgevoerd 
voor de huur van 2 extra kleedunits.  
Indien de raad het opgevoerde budget daadwerkelijk beschikbaar 
stelt, kan het uitvoeringstraject worden gestart. Het gaat dan 
om: plekbepaling kleedunits, aanbesteding, vergunningen  en uit-
voering (daadwerkelijk plaatsen + aanleggen en aansluiting op 
voorzieningen elektriciteit, water, riool e.d.).  
Het streven is om deze huurunits per 1 januari 2013 geplaatst te 
hebben. (d.d. 14 juni 2012) 
SV Tynaarlo/afd. voetbal overweegt de middelen voor huur van 2 
extra tijdelijke kleedunits in te zetten voor een plan vervangende 
nieuwbouw van de bestaande kleedgebouw. SV Tynaarlo/afd. 
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voetbal heeft het voornemen om dit plan voor 1 januari 2013 in te 
dienen. De eventuele plaatsing van tijdelijke units wordt daarmee 
minimaal opgeschort tot 1 september 2013 ( d.d. 19 okt. 2012). 

2012-07-03 PA Aanpassing gemeentehuis 
Het college zegt toe bij het volgende medewerkerstevreden-
heidsonderzoek te gaan meten in hoeverre de klimatologische 
aanpassing van het gemeentehuis een daling van de klachten 
tot gevolg heeft.  

BMO 2013-
06 

 

2012-07-03 PA Aanpassing gemeentehuis 
Het college zegt toe de huidige en de gewenste kengetallen 
omtrent luchtvochtigheid, temperatuur ed. mee te nemen in de 
aanbestedingsprocedure. Op deze manier liggen heldere ei-
sen op tafel en kan de te selecteren aannemer worden afge-
rekend op het uiteindelijk resultaat. 

GW 2013-
06  

 

2012-09-25 HdG Nota Grondbeleid/rapport rekenkamercommissie 
Het college zegt toe de aanbevelingen in het rapport van de 
rekenkamercommissie op te nemen en daarin de afweging 
omtrent het wel of niet voeren van een actieve grondpolitiek 
daarin mee te nemen. 

B&R 2013-
10 

Onderwerp is via een informatieavond op 5 februari 2013 aan de 
orde geweest. Vervolgens komt dit nog aan de orde in de vast te 
stellen nota in de raad van september 2013 (info d.d. mei 2013) 

2012-11-20 HB Structuurvisie wonen 
Het college zegt de raad toe in overleg met de Stichting Eel-
der Woningbouw te treden over de aanwezigheid van          
vleermuizen in een te slopen flat aan de Nieuwe Akkers in 
Paterswolde en de raad over de uitkomsten van dat overleg 
en de te nemen stappen schriftelijk te informeren.  

B&R 
Fysiek 

2013-
02 

 

2012-12-04 PA Bureau BING 
College komt terug op de vraag van de heer Pieters na afron-
ding schorsing ambtenaar  

BMO 2013-
10 

 

2012-12-18 HHA Werkplein Baanzicht (aanvullende vragen n.a.v. ontvangen 
brief college) 
Het college zegt toe in januari 2013 deze vragen te zullen 
beantwoorden. 

B&R 
Sociaal 

2013-
05 
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2012-12-18 HdG Nota Reserves en Voorzieningen 
Het college zegt de raad toe de aanbevelingen over te nemen 
en in het voorjaar 2013 met het audit comité voorstellen te 
ontwikkelen om aan die aanbevelingen inhoud te geven.  

BMO 
Financiën  

2013 
10 

Portefeuillehouder heeft in de vergadering met het Audit comité 
aangegeven dat de aanbevelingen in de op te stellen begroting 
2014 worden meegenomen. 

2013-01-29 HB Stichting Baasis 
Het college zegt de raad toe, aan de RvC mee te geven om bij 
eventuele opheffing van scholen dit in overleg met het ge-
meentebestuur voor te bereiden. De raad wordt hierover 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 

B&R 
Sociaal 

2013-
03 

 

2013-03-26 HdG Subsidies TIP’s 
Het college zegt de raad toe de korting op de subsidiëring van 
de TIP’s tot 2015 op te schorten. 

B&R 
Fysiek 

2014  

2013-04-23 HHA Transportbewegingen Brink Tynaarlo 
Het college zegt de raad toe na te gaan in hoeverre een         
oplossing in de verhoogde verkeersintensiteit aan de Brink in 
Tynaarlo kan worden bereikt. 

GW 2013-
06 

 

2013-04-23 MK Kadernota WMO 
Het college zegt de raad toe de herijking van de decentralisa-
ties in de nota op te nemen. Een uitgebreide voorlichting           
zal worden gegeven over de gebruiksmogelijkheden op het 
onderdeel “initiatievenbudget”. Verder zal in de kadernota 
geen onderscheid gemaakt worden op de onderdelen combi-
natiefunctionarissen “sport”en “cultuur” Tot slot zegt het colle-
ge toe dat de raad te zijner tijd uitgebreide informatie te zullen 
verstrekken op het onderdeel Jeugdzorg in de gemeente Ty-
naarlo. 

B&R 
Sociaal 

2013-
07 

 

2013-05-28 HHA Sanering Van Wijk&Boerema 
Het college zegt de raad toe dat opheldering zal worden ge-
geven over de brief van de SBNS over de dikte van de af-
deklaag die aangebracht.  

B&R 
Fysiek 

2013-
07 

 
 
 

2013-05-28 HdG Jaarrekening 2012/Kranenburg-Zuid 
Het college zegt de raad toe, de uitkomsten van het 
mediationtraject Kranenburg-Zuid aan de raad te melden, 
waarbij ingegaan wordt op de effecten van die uitkomst op het 
weerstandsvermogen. 

BMO 
Financiën 

2013-
09 
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2013-05-28 HdG Jaarrekening 2012/begroting 2014 
Het college zegt toe een bedrag van 3 mln. uit de ARGI  be-
schikbaar te houden voor het nieuwe college in 2014 

BMO  
Financiën 

2013-
11 

 

2013-05-28 HdG Jaarrekening 2012/startersleningen 
De mogelijkheid van 10 starterswoningen in ondermeer Don-
deren op economische haalbaarheid te onderzoeken 

B&R 
Fysiek 

2013-
11 

 

2013-05-28 PA Jaarrekening 2012/BOA’s 
Het college zegt de raad toe dat een gerichte inzet van BOA’s 
op de overlast van de jeugd zal plaatsvinden.   

GW 
Handha-
ving 

2013-
11 

 

2013-05-28 HB Bestemmingsplan Buitengebied 
Het college zegt de raad toe, uitbreiding van bebouwingsmo-
gelijkheden in een aantal gevallen in het es- en beekdalland-
schap en middels maatwerk (wijzigingsbevoegdheid) uitbrei-
dingen mogelijk gemaakt worden. 

B&R 
Fysiek 

2013-
12 

 

2013-05-28 HB Bestemmingsplan bedrijventerreinen 
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te zullen informe-
ren over de wijze waarop de juridische grondslag aangeven 
wordt voor handhaving van de definitie functionele binding van 
wonen en werken in het bestemmingsplan. 

B&R 
Fysiek 

2013-
09 

Antwoordbrief d.d. 3 september naar raad gezonden. Punt kan 
daarmee als afgehandeld worden beschouwd 

2013-06-18 HHA RUD 
Het college zegt de raad toe om op het punt van een 5 jaar-
lijkse, een 2 jaarlijkse evaluatie van de productencatalogus als 
mogelijkheid in te brengen, nader bij de raad op terug te ko-
men.      
 

B&R 
Fysiek 

2013-
12 

 

2013-06-18 MK GGD jaarstukken 2014 
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren 
over de stijging van het aantal meldingen van OGGZ gevallen 
in de gemeente Tynaarlo. Verder zal het college in de brief 
aan de GGD wijzen op het actualiseren van de website en de 
inhoud van de brief aan de GGD strakker formuleren (toevoe-
gen woordje “graag” en “inzichten” aanpassen in “inzicht”).  
 

B&R 
Sociaal 

2013-
07 

Brief verzonden 6 augustus 2013. Punt kan hiermee als afgehan-
deld worden beschouwd. ( 22 augustus 2013) 
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2013-06-18 MK Evaluatieverslag Cultuur in de jeugdsoos 2012 
Het college zegt de raad toe om in het jaarverslag cultuur in 
de jeugdsoos de raad nader te informeren op het overzicht 
van de resultaten Jongerenwerk (aantal gerealiseerd; 910 
jongeren) en de wijze waarop het succes van het project 
voortgezet wordt. 

B&R 
Sociaal 

2013-
07 

 

2013-08-27 MK Aqualaren 
Het college zegt toe om de exploitatie van het zwembad met 
energiebesparende maatregelen in de planvorming en exploi-
tatie van het zwembad mee te nemen en daarnaast wordt het 
begrip: “onder een bestuur” in de projectopdracht geschrapt.  

B&R 
sociaal 

2014-
01 

 

2013-08-27 HdG Perspectievennota 2013 
Het college zegt de raad toe om nader terug te komen op de 
Good Governance code van TRIAS en deze organisatie in-
zicht te laten geven in de financiële jaarstukken en een notitie 
voor het wegenonderhoud aan de raad voor te leggen. Verder 
zegt het college de raad toe om hem inzicht te geven in de 
opbouw van de gereserveerde gelden in het rioleringsfonds. 
Voorts wordt de raad bij brief inzicht verschaft over de uitwer-
king van de eerder in de raad aangenomen motie omtrent           
de 1 mln.  

BMO  
fin 

2014-
01 

 

2013-08-27 HHA Centrum Paterswolde 
Het college zegt de raad toe de opmerkingen om de verkeers-
situatie voor fietsers en voetgangers in het gebied duidelijk 
aan te geven en veilig te maken (hoogteverschil tussen fiets-
pad en voetpad) bij de uitvoering van de plannen mee te ne-
men.     

GeWe 
infra 

2014-
01 

 

2013-08-27 HHA Brinkenplan Zuidlaren  
Het college zegt de raad toe om bij de uitvoering van het  
plangebied ter hoogte van de huisartsenpost bij de Kleine  
Brink een parkeerplaats voor de arts te reserveren.    

GeWe 
infra 

2014-
01 

 

2013-08-27 HB Brinkstraat 7 e.o. te Vries 
Het college zegt de raad toe om in de uitwerking en verdere 
procedure breder naar het plangebied te kijken.   

B&R 
fysiek 

2014-
01 
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2013-08-27 HHA Milieujaarverslag 2012 
Het college zegt de raad toe om hem schriftelijk te informeren 
over een mogelijk collectieve vergunningverlening voor de 
plaatsing van zonnepanelen (op en bij slootranden) en of ge-
werkt met 100% recycleafval en of de onderzoeken over 
energielandschap, de bronnen etc ook beschikbaar zijn voor 
de raad en ook bij controles op de uitstoot van fijnstof gelet 
wordt.  

B&r 
milieu 

2013-
10 

 

 


