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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 
regiotram 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) d.d. 10 juli 12 

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

B&R 2012-
12 

 

2012-04-03 HHA Milieujaarverslag 2011 
Het college zegt de raad toe, hem te informeren over de 
reacties 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-
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 
 

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 op dit moment nog niet 
bekend (info d.d. 4 april 2013).  
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2012-05-08 MK                                    Kleedgelegenheid Tynaarlo 
 Het college 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). 

2012-07-03 FvZ Aanpassing gemeentehuis 
Het college zegt toe bij het volgende medewerkerstevre-
denheidsonderzoek te gaan meten in hoeverre de klima-
tologische 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 kengetal-
len omtrent luchtvochtigheid, temperatuur ed. mee te 
nemen in de aanbestedingsprocedure. Op deze manier 
liggen heldere eisen op tafel en kan de te selecteren 
aannemer worden afgerekend op het uiteindelijk resul-
taat. 

GW 2013-
06  

 

2012-07-03 MK Het college zegt toe na afloop van de Pilot combinatie 
kinderopvang/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) 
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2012-07-03 HdG Het college zegt toe de raad 2 maal per jaar middels 
projectrapportages te informeren over de ontwikkelingen 
op de woningmarkt 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 duurzaam-
heidsparagraaf te bespreken in het college. 

B&R 2012-
10 

Punt in behandeling bij college; na behandeling wordt raad geïn-
formeerd (info d.d. 9 april 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’ tegemoet kan zien, met daarin de vormen van 
overleg met de partijen in het maatschappelijk midden-
veld. 

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 
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 af-
weging 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 HB Begroting 2013 / regiovisie Groningen-Assen 
Rond de planning van de evaluatie van de Regiovisie 
Groningen-Assen ontvangt de gemeenteraad nader be-
richt zodra die evaluatie in het bestuur van de Regiovisie 
is besproken. 

B&R 
Fysiek 

2013-
10 

Evaluatie wordt voorgelegd aan de gemeenteraden in het regiovisie 
gebied en zal naar verwachting in het najaar 2013 worden behan-
deld  

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

HB 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 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 

B&R 
Fysiek 

2013-
02 
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in Paterswolde en de raad over de uitkomsten van dat 
overleg 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 
afronding schorsing ambtenaar  

BMO 2013-
03 

 

2012-12-18 HHA Werkplein Baanzicht (aanvullende vragen n.a.v. ontvan-
gen 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 
voortgang van de SLOK projecten en het milieueducatie-
programma.  

B&R  
Fysiek 

2013- 
04 

 

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 gemeentebestuur 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 

Afgehandeld; brief vanuit college aan ministerie gezonden. Reactie 
ministerie inmiddels binnen; raad heeft deze brief voor kennisge-
ving aangenomen. 

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 

B&R 
Sociaal  

2013-
07 
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nader op de financiering wordt teruggekomen. 

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 tevre-
denheid van het ‘openstelling alleen op afspraak’ 

PuZa 2013-
05 

Afgehandeld; ter informatie naar gemeenteraad gezonden voor zijn 
vergadering van 28 mei 2013 

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 aan-
wenden van tarragrond bij de sanering van het terrein 
Van Wijk & Boerema 

B & R  
Fysiek 

2013-
05 

Afgehandeld; bewoners zijn door college geïnformeerd. 

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

B&R 
Fysiek 

2014  

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

PuZa 2013-
06 

 

2013-04-23 FvZ Samenwerking gemeenten 
Het college zegt toe de gemeenteraad na 7 mei a.s. de 
brief van de VDG ontvangt omtrent gemeentelijke sa-
menwerking in Drenthe te zenden 

BMO 2013-
05 

 

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. 

GeWe 2013-
06 

 

2013-04-23 MK Kadernota WMO 
Het college zegt de raad toe de herijking van de decen-
tralisaties in de nota op te nemen. Een uitgebreide voor-
lichting zal worden gegeven over de gebruiksmogelijkhe-
den op het onderdeel “initiatievenbudget”. Verder zal in 
de kadernota geen onderscheid gemaakt worden op de 

B&R 
Sociaal 

2013-
07 
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onderdelen combinatiefunctionarissen “sport”en “cultuur” 
Tot slot zegt het college toe dat de raad te zijner tijd uit-
gebreide informatie te zullen verstrekken op het onder-
deel Jeugdzorg in de gemeente Tynaarlo. 

2013-05-14 HdG Klachten aanleg glasvezelkabel Eelde 
Het college zegt de raad toe klachten over de aanleg 
oppakken 

GeWe 
Infra 

2013-
06 

 

2013-05-14 HdG Woonbotenbeleid 
Het college zegt de raad toe om de suggesties vanuit de 
fracties mee te nemen in een brede notitie “wonen op het 
water” 

B&R 
Fysiek 

2013-
12 

 

2013-05-14 HdG Startersleningen 
Het college zegt de raad toe de tijdsduur van de verorde-
ning te koppelen aan de duur van de Blok-regeling en na 
beëindiging daarvan met een evaluatie te komen. Verder 
zegt het college toe de verstrekking van duurzaamheids-
leningen te onderzoeken en na te gaan of stimulerings-
maatregelen in  het kader van deze regeling voor het 
centrumplan in Vries mogelijk zijn.   

B&R 
Fysiek 

2014-
06 

 

2013-05-14 HB Zorgboerderij Kweeklustweg 1 Tynaarlo 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over concurrentie 
ten opzichte en de aanwezigheid van een Thomashuis in 
Tynaarlo 

B&R 
Fysiek 

2013-
06 

 

2013-05-14 HdG Bed & Breakfastbeleid 
Het college zegt de raad toe de notitie na 2 jaar met de 
raad te zullen evalueren 

B&R 
Fysiek 

2015-
06 

 

2013-05-14 HB Schoolplein MFC Ter Borch 
Het college zegt de raad toe te onderzoeken of de groot-
te van het schoolplein voldoende is na deze uitbreiding 
en de raad daarover te informeren. 

B&R 
Fysiek 

2015-
07 

 

 


