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2009-06-30 
2012-03-20 

HK 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 d.d.  

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 

2013-
06 

Toegezegd is de wijze van totstandkoming van grondprijzen van 
niet woningbouw of bedrijfsterreingronden te betrekken bij de eva-
luatie / aanpassing van de Nota Grondbeleid. Wordt betrokken in 
de nieuwe Nota Grondbeleid in de raad van 18 juni 2013. (d.d. 3 
april 2013) 

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. 

B&R 
fysiek/ 
 

2013- 
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 nota wordt behan-
deld in de raad van 18 juni 2013. (d.d. 3 april 2013) Punt is daar-
mee afgehandeld. 
 

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 

2013- 
01 

Remedial Teaching (RT) en logopedie zal niet meer worden      
gesubsidieerd door de gemeente. RT zal worden afgebouwd in 3 jr. 
Logopedie zal nog twee schooljaren plaatsvinden. De verordening 
zal worden aangepast. Deze gewijzigde verordening wordt in de 
raadsvergadering van 23 april 2013 aan de raad aangeboden ter 
vaststelling. Punt is daarmee afgehandeld. 
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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 

2013- 
01 

Met ICO zijn dit jaar geen meerjarenafspraken gemaakt, er waren 
nog veel onduidelijkheden rond de productbegroting. De beschik-
king en de uitvoeringsovereenkomst voor 2012 is gemaakt. Deze 
hebben voor de raad ter inzage gelegen in de raadsvergadering 
van 29 januari 2013 jl. Voor de raad van 23 april 2013 as. ligt een 
brief met informatie over o.a. ICO ter inzage. Punt kan hiermee als 
afgehandeld worden beschouwd. 

2011-11-22/ 
2012-03-20 

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 wo-
ningcorporatie. Dit aandachtspunt en de grondwaardebereke-
ning worden meegenomen in de herziene Nota Grondbeleid. 

B&R  
Fysiek/ 
B&R 
grondza-
ken 

2013-
06 

Grondwaarde-berekeningssystematiek en relatie met subsidietoe-
kenning voor sociale woningbouw wordt opgenomen in het herijkte 
grondbeleid. Een informatieavond daarover is gehouden op  5 fe-
bruari 2013. Deze nota wordt behandeld in de raad van 18 juni 
2013. (d.d. 3 april 2013) Punt is daarmee afgehandeld. 

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) d.d. 10 juli 12 

2012-03-20 HK Sanering Van Wijk & Boerema 
Het college zegt de raad toe pas dan met de grondsanering te 
starten nadat inzicht is verkregen in de eventuele grondver-
werving en de bestemming van het terrein. Het college bericht 
de raad schriftelijk hierover. 

B&R 2012-
12 

 

2012-04-03 HdG Woonbotenbeleid 
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 ligplaatsvergun-
ningen vanaf 2005 tot heden te willen starten en de uitkom-
sten daarvan schriftelijk aan de raad te zullen melden. In de 
tussentijd zal in redelijkheid, zorgvuldigheid en soepelheid met 

 de bewoner van de woonboot in de Zuidlaardervaart om wor-
den gegaan. 

B&R 
fysiek 

2013-
03 

Verwachting is nu dat eind februari 2013 de brief verzonden gaat 
worden naar de raad ( info d.d. 17 december 2013).     

2012-04-03 HHA Milieujaarverslag 2011 
Het college zegt de raad toe, hem te informeren over de reac- 
ties van provincie en de inspectie op het jaarverslag 2011.  

B&R 
fysiek 

2012-
06 

De gemeente Tynaarlo heeft geen schriftelijke reacties ontvangen 
op het milieujaarverslag. Wel zijn er in het verleden momenten ge-
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weest dat de provincie Drenthe reguliere gesprekken voerden met 
gemeentes over de uitvoering van milieutaken. Daarbij werd dan 
vaak het milieujaarverslag als één van de documenten gebruikt als 
input voor het gesprek. Zo’n gesprek is er in 2012 (nog) niet ge-
weest (d.d. 21 juni 2012) 

2012-04-03/ 
2012-12-04 
 

HK 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 op dit moment nog niet 
bekend (info d.d. 4 april 2013).  

2012-04-17/ 
2012-12-18 

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 
faunapassage geminimaliseerd wordt. De raad wordt hierover 
schriftelijk geïnformeerd. 

Gw 
infra 

2012- 
07 

 

2012-05-08 MK Kleedgelegenheid Tynaarlo  
Het college zegt de raad toe om de mogelijkheden van  
een tijdelijke kleedgelegenheden in Tynaarlo (sportvelden)  te 
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. 
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). 
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2012-06-19 HdG Jaarrekening en begroting 
Het college zegt toe met ingang van komend begrotingsjaar 
de begrotingsstukken en jaarstukken in te richten en aan te 
bieden 

BMO/ 
financiën 

2013- 
05 

De jaarrekening en begroting worden sinds 2012 eenduidig met 
eenzelfde opzet en indeling aangeboden aan de raad. Zie jaarver-
slag 2012 en 2013 en begroting 2013. De begroting voor 2014 zal 
op dezelfde wijze worden aangeboden. Punt kan daarmee als af-
gehandeld worden beschouwd. 

2012-07-03 FvZ 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 FvZ 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  

 

2012-07-03 MK Het college zegt toe na afloop van de Pilot combinatie kinder-
opvang/peuterspeelzaal in Tynaarlo de raad te informeren 
 

B&R 2013-
04 

De evaluatie van SKID wordt verwacht in maart. Daarna zal de raad 
z.s.m. worden geïnformeerd. (info d.d. 3 april 2013) 

2012-07-03 HdG Het college zegt toe de raad 2 maal per jaar middels project-
rapportages te informeren over de ontwikkelingen op de wo-
ningmarkt en de effecten op de gemeentelijke projecten. 
 

B&R  2x per 
jaar 

 

2012-07-03/ 
2013-01-29 

HdG Het college zegt toe de suggestie voor een duurzaamheids- 
paragraaf te bespreken in het college. 

B&R 2012-
10 

Punt nog in behandeling bij college; voorstellen worden voorbereid 
(info d.d. 21 maart 2013). 

2012-07-03 MK Het college zegt toe dat de raad in het najaar van 2012 een 
tijdsplanning in verband met het onderwerp ‘civil society’ te-
gemoet kan zien, met daarin de vormen van overleg met de 
partijen in het maatschappelijk middenveld  

B&R 2013-
05 

Streven is om op korte termijn een advies op te stellen hoe om te 
gaan met PCS in een vervolgtraject. Begin 2013 ter besluitvorming 
aan college (info d.d. 17 december 2012). Voor mei 2013 ontvangt 
de raad een korte notitie over de Civil Society (info d.d. 3 april 
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 2013) 

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-
06 

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 18 juni 2013 as.(info d.d. 3 april 2013) 

2012-11-06 HdG Begroting 2013 / mee te nemen gelden 
De motie over de mee te nemen gelden die door de Christen-
Unie bij de behandeling van de jaarrekening 2011 is ingediend 
wordt vwb de uitvoering aan de raad voorgelegd. 

BMO 
financiën 

2013-
01 

Brief verzonden aan raad, d.d. 21 dec. 2012. (info d.d. 3 april 2013) 

2012-11-06 HK Begroting 2013 / regiovisie Groningen-Assen 
Rond de planning van de evaluatie van de Regiovisie Gronin-
gen-Assen ontvangt de gemeenteraad nader bericht zodra die 
evaluatie in het bestuur van de Regiovisie is besproken. 

B&R 
Fysiek 

2013-
01 

 

2012-11-06 MK Begroting 2013/sport 
de gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over de effecten 
van de ombuigingen voor de sportverenigingen in de gemeen-
te Tynaarlo.    

B&R 
Sociaal 

2013- Raad is geïnformeerd bij brief van 18 november 2012. De raad zal 
tussentijds worden blijven geïnformeerd. (info d.d. 3 april 2013) 

2012-11-06/ 
2013-01-29 

HK Begroting 2013 / centrumplan Eelde 
De raad wordt blijvend geïnformeerd over de voortgang en de 
resultaten van het Centrumplan in Eelde.    

B&R 
fysiek 

2013 Raad is bij brief van 18 november 2012 geïnformeerd over de ont-
wikkelingen.   

2012-11-20 HdG Project Zuidoevers 
het college zegt toe het beeldkwaliteitsplan (zoals dat wordt 
ervaren door de bewoners) met behulp van een externe des-
kundige volgens de systematiek van de planschade laten 
toetsen en dit onderzoek in februari 2013 af te ronden. De 
raad wordt over de uitkomsten geïnformeerd. 

B&R 
Grondz. 

2013-
03 

Brief met rapport is aan de raad gezonden d.d. 20 maart 2013. Punt 
kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd. 

2012-11-20 HK 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 

B&R 
Fysiek 

2013-
02 
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en de te nemen stappen schriftelijk te informeren.  

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

BMO 2013-
03 

 

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 

 

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 
Fin  

2013-
04 

 

2012-12-18 HHA SLOK en milieueducatie 
Het college zegt de raad toe hem te informeren over de voort-
gang van de SLOK projecten en het milieueducatieprogram-
ma.  

B&R  
Fysiek 

2013- 
04 

 

2013-01-29 HK 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 

 

2013-01-29 MK Motie CDA (huishoudelijke hulp) 
Het college heeft de opdracht om te inventariseren wat de 
gevolgen van de huishoudelijke verzorging zullen zijn en een 
brandbrief daarover aan het ministerie van VWS te zenden 
waarin de grote zorg wordt uitgesproken over deze maatregel.  

B&R 
Sociaal 

2013-
03 

 

2013-02-26 MK Transities sociale domein 
Toegezegd wordt dat de kosten van de transities ten laste 
worden gebracht van het budget WMO 2013 en dat medio juni 
bij het resultaat van de jaarrekening 2012 daar nader op de 
financiering wordt teruggekomen. 

B&R 
Sociaal  

2013-
07 
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2013-03-26 FvZ Pilot bezoek op afspraak 
De gemeenteraad ontvangt op korte termijn een brief over de 
uitslag van de gehouden enquête over de tevredenheid van 
het ‘openstelling alleen op afspraak’ 

PuZa 2013-
05 

 

2013-03-26 HHA Tarragrond Tynaarlo (terrein van Wijk & Boerema) 
De bewoners van de woningen gelegen ten westen van de 
vijver bij het terrein van Wijk & Boerema ontvangen nog een 
informatieve brief van het college over het aanwenden van 
tarragrond bij de sanering van het terrein Van Wijk & Boerema 

B & R  
Fysiek 

2013-
05 

 

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  

2013-03-26 HK Verbouw recreatiewoningen Noordlaarderweg Midlaren 
Het college zegt toe, toepassing te geven aan de flora en 
faunawet en dit mee te nemen in de ruimtelijke onderbouwing 

PuZa 2013-
06 

 

      

 


