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Onderwerp/opdracht:

Afd./
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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.

2012-07-03

PA

2012-07-03

PA

B&R
sociaal

Aanpassing gemeentehuis
BMO
Het college zegt toe bij het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek te gaan meten in hoeverre de klimatologische
aanpassing van het gemeentehuis een daling van de klachten
tot gevolg heeft.
Aanpassing gemeentehuis
GW
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-

Het laatst bijgewerkt op: 31-10-2013
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Voor:
(jrmnd)
201309

S. v. z. 29 oktober 2013

201306

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 uitvoering (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.
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). SV
Tynaarlo wil het concept-vernieuwbouwplan en de concepttoekomstvisie SVT eind oktober met de gemeente bespreken. Zodra er een definitief plan ligt wordt deze toegestuurd naar college
en raad. ( 10 oktober 2013).
Op dit moment wordt er in een tweetal kamers (te koud/ te warm)
een proefopstelling gemaakt en gemeten. (7 oktober 2013)

201312

Aannemer is bezig met prijsvorming op het bestek zoals dit er nu
ligt.( 7 oktober 2013)
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B&R

201312

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 van10 december 2013 (info d.d. oktober
2013)

B&R
Fysiek

201302

BMO

201311

B&R
Sociaal

201305

BMO
Financiën

2013
11

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

B&R
Fysiek

2014

Komt terug in de begroting 2014. ( 8 oktober 2013)

GW

201306

Verwachting is dat het rapport in oktober naar de raad gaat. (8 oktober 2013)

sen op tafel en kan de te selecteren aannemer worden afgerekend op het uiteindelijk resultaat.
2012-09-25

2012-11-20

2012-12-04

2012-12-18

2012-12-18

2013-03-26

2013-04-23

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.
HB Structuurvisie wonen
Het college zegt de raad toe in overleg met de Stichting Eelder 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.
Bureau BING
PA
College komt terug op de vraag van de heer Pieters na afronding schorsing ambtenaar
HHA Werkplein Baanzicht (aanvullende vragen n.a.v. ontvangen
brief college)
Het college zegt toe in januari 2013 deze vragen te zullen
beantwoorden.
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.
HdG Subsidies TIP’s
Het college zegt de raad toe de korting op de subsidiëring van
de TIP’s tot 2015 op te schorten.
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.
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2013-05-28

2013-05-28

2013-05-28

2013-05-28

2013-05-28

2013-06-18
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Kadernota WMO
Het college zegt de raad toe de herijking van de decentralisaties 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 combinatiefunctionarissen “sport”en “cultuur” Tot slot zegt het college toe dat de raad te zijner tijd uitgebreide informatie te zullen
verstrekken op het onderdeel Jeugdzorg in de gemeente Tynaarlo.
HHA Sanering Van Wijk&Boerema
Het college zegt de raad toe dat opheldering zal worden gegeven over de brief van de SBNS over de dikte van de afdeklaag die aangebracht.

B&R
Sociaal

Voor:
(jrmnd)
201307

B&R
Fysiek

201310

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.
HdG Jaarrekening 2012/begroting 2014
Het college zegt toe een bedrag van 3 mln. uit de ARGI beschikbaar te houden voor het nieuwe college in 2014
HdG Jaarrekening 2012/startersleningen
De mogelijkheid van 10 starterswoningen in ondermeer Donderen op economische haalbaarheid te onderzoeken

BMO
Financiën

201311

BMO
Financiën

201311

In de najaarsbrief zal dit met name genoemd worden. ( 8 oktober
2013)

B&R
Fysiek

201311

Er heeft een concrete starter zich gemeld. Er wordt bekeken om
daar een concept neer te leggen die op de markt gebracht kan
worden ( 8 oktober 2013)

HB

B&R
Fysiek

201312

B&R
Fysiek

201312

Bestemmingsplan Buitengebied
Het college zegt de raad toe, uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden in een aantal gevallen in het es- en beekdallandschap en middels maatwerk (wijzigingsbevoegdheid) uitbreidingen mogelijk gemaakt worden.
HHA RUD
Het college zegt de raad toe om op het punt van een 5 jaarlijkse, een 2 jaarlijkse evaluatie van de productencatalogus als
Het laatst bijgewerkt op: 31-10-2013
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S. v. z. 29 oktober 2013

De raad zal voor 29 oktober schriftelijk geïnformeerd worden. (8
oktober 2013)
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Voor:
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S. v. z. 29 oktober 2013

B&R
Sociaal

201307

Cultuur en jeugdsoos komt een vervolg voor Vries. Cultuurcoach en
Trias kijken wat het vervolg kan zijn ( 7 oktober 2013)

B&R
sociaal

201401

BMO
fin

201401

GeWe
infra

201401

GeWe
infra

201401

mogelijkheid in te brengen, nader bij de raad op terug te komen.
2013-06-18

2013-08-27

2013-08-27

2013-08-27

2013-08-27

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.
HB Aqualaren
Het college zegt toe om de exploitatie van het zwembad met
energiebesparende maatregelen in de planvorming en exploitatie van het zwembad mee te nemen en daarnaast wordt het
begrip: “onder een bestuur” in de projectopdracht geschrapt.
HdG Perspectievennota 2013
Het college zegt de raad toe om nader terug te komen op de
Good Governance code van TRIAS en deze organisatie inzicht 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 uitwerking van de eerder in de raad aangenomen motie omtrent
de 1 mln.
HHA Centrum Paterswolde
Het college zegt de raad toe de opmerkingen om de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers in het gebied duidelijk
aan te geven en veilig te maken (hoogteverschil tussen fietspad en voetpad) bij de uitvoering van de plannen mee te nemen.
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.
Het laatst bijgewerkt op: 31-10-2013
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In de uitwerking zal samen met de klankbordgroep en de heer
Mees naar het reserveren van een parkeerplaats voor de huisarts
worden gekeken.

Datum
raad:
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2013-08-27

HB

2013-08-27

2013-09-10

2013-09-10

2013-09-24

2013-09-24

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

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.
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 gewerkt 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.
HB bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 72 te Zuidlaarderveen
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren of
leges geïnd kunnen worden.
HB Supermarkt Ter Borch
Het college zegt de raad toe om bij de planprocedure voor
een supermarkt in Ter Borch voldoende aandacht te schenken
aan verkeersveiligheidsaspecten in het entreegebied en met
de landelijke uitstraling van het gebouw op en naar zijn omgeving.
PA
Dossier Heijerman
Het college zegt de raad toe dat het onderzoek naar de
bedrijfscultuur en de implementatie daarvan voor de raadsverkiezingen in 2014 is gestart. Verder wordt toegezegd dat
de raad geïnformeerd wordt over het aantal en de kosten van
personeelsleden met een wachtgelduitkering.
HB Structuurvisie De Bronnen
Het college zegt de raad toe om de opmerkingen die vanuit de
insprekers richting de raad zijn gemeld (ondermeer voorrangsituatie N386/Tynaarlosestraat, geluidreductie, verkeersveiligheid en de oversteek met paarden bij de manege), nader te
bekijken en daarop terug te komen.
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B&r
milieu

201311

B&R
Fysiek

201310

B&R fysiekj

2016

Bm

201404

B&R
fysiek

201404

S. v. z. 29 oktober 2013

In behandeling bij het college. ( d.d. 10 oktober 2013)

Onderzoeksbureaus zijn geselecteerd; presidium heeft ingestemd
metonderzoeksopzet (29 oktober 2013)

Datum
raad:
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2013-10-29

HA

2013-10-29

2013-10-29

2013-10-29

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

Vrijetijdseconomie
Het college zegt toe te zijner tijd een informatiebijeenkomst te
organiseren over dit onderwerp
HdG Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!
Het college neemt het voorstel terug en komt over twee weken terug bij de raad met een aangepast voorstel met daarin
aangepast: 1. gevraagde bijdrage wordt niet gebruikt voor
ambtelijke inzet. 2. Evaluatie van de gevraagde bijdrage na
een jaar. 3. procedurevoorstel in verband met de Winkeltijdenwet. 4. tekstaanpassing ‘’alleen zonne-energie en algen’’.
HA Actualisatie Regiovisie en Netwerkanalyse 2013
Bespreking van dit onderwerp is opiniërend van aard, het
college brengt de gevoelens van de raad over naar de Stuurgroep Regiovisie. Na consultatie raden en staten komt dit
onderwerp ter besluitvorming terug op de agenda. Voor de
raad zal een voorlichting van de Regiovisie worden gepland.
MK Vragen over TRIAS
De heer Heikamp ontvangt per mail antwoord op zijn vragen
met betrekking tot Trias.
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B&R
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Aangepast raadsvoorstel ligt voor in de raadsvergadering van 12
november 2013

B&R
Fysiek

201404

B&R
Sociaal

201311

Afgewikkeld 30-10-2013; dhr. Heikamp bericht gezonden

