
Het laatst bijgewerkt op: 1-5-2014  1  

Actielijst/Lijst met toezeggingen raadsvergaderingen, versie 23 april 2014, t.b.v. raadsvergadering van 13 mei 2014 
Kopie aan:      College burgemeester en wethouders 
        Leiding 
         

Datum 
raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Afd./ 
Team: 

Voor: 
(jr- 
mnd) 

S. v. z.   23 april 2014 

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 2014-
06 

Op dit moment wordt er in een tweetal kamers (te koud/ te warm) 
een proefopstelling gemaakt en gemeten. (7 oktober 2013) Metin-
gen zijn naar tevredenheid ( d.d. 9 december 2013). 
 
 

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 2014-
12  

Aannemer is bezig met prijsvorming op het bestek zoals dit er nu 
ligt.( 7 oktober 2013)  Onderhandelingen over prijsvorming zijn be-
zig. Bij slagen onderhandelingen start uitvoering begin volgend jaar. 
Bij niet slagen onderhandelingen wordt aanbestedingstraject in 
gezet. ( d.d. 9 december 2013) 
 

2012-09-25 NH 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 2014-
03 

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  (nw raad) van mei 2014 

2013-06-18 TW 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 

2016-
03 

RUD is in 2014 gestart, eerste evaluatie, voorjaar 2016  
(d.d. 5 februari 2014) 

2013-08-27 HB 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.  

GW 2014-
01 
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2013-08-27 NH Perspectievennota 2013 
Een notitie voor het wegenonderhoud aan de raad voor te 
leggen. 

GW 
infra 

2014-
05 

Een brede notitie over het beheer van de openbare ruimte is in 
voorbereiding (onderzoek accountant naar kapitaalgoederen) 

2013-08-27 ME 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.    

GW 
infra 

2014-
01 

In de uitwerking zal samen met de klankbordgroep en de heer 
Mees naar het reserveren van een parkeerplaats voor de huisarts 
worden gekeken. De heer Mees kan gewezen worden op aanvra-
gen om een P-plaats voor hem. 
 

2013-08-27 ME 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-
09 

Toezegging wordt meegenomen in de visie op Vries. 3e kwartaal 
2014 (d.d. 5 februari 2014) 

2013-09-10 ME 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 omge-
ving.   

B&R 
Fysiek 

2016  

2013-09-24 PA Dossier Heijerman 
Het college zegt de raad toe dat het onderzoek naar de           
bedrijfscultuur en de implementatie daarvan voor de raads-
verkiezingen in 2014 is gestart. Verder wordt toegezegd dat 
de raad geïnformeerd wordt over het aantal en de kosten van 
personeelsleden met een wachtgelduitkering.  

Bm 2014-
04 

Onderzoek door bureau Berenschot afgerond en uitkomsten zijn 
tijdens informatieavond op 11 februari met de raad besproken.  
Uitslag onderzoek is gecommuniceerd aan raad en personeel. (d.d. 
11 en 12 februari 2014). 
 

2013-09-24 ME Structuurvisie De Bronnen 
Het college zegt de raad toe om de opmerkingen die vanuit de 
insprekers richting de raad zijn gemeld (ondermeer voorrang-
situatie N386/Tynaarlosestraat, geluidreductie, verkeersveilig-
heid en de oversteek met paarden bij de manege), nader te 
bekijken en daarop terug te komen.  

B&R 
fysiek 

2014-
06 

 

2013-10-29 NH Vrijetijdseconomie 
Het college zegt toe te zijner tijd een informatiebijeenkomst te 
organiseren over dit onderwerp 

B&R 
Fysiek 

2014-
04 
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2013-11-26 HB zwembaden gemeente Tynaarlo 
Het college zegt de raad toe om met eigenaren van de bui-
tenomgeving van de zwembaden te overleggen over een cre-
atieve invulling van de terreinen en of de effecten van de 
nieuwe Zwemwaterwet in de uitwerking door de projectgroep 
meegenomen wordt.    

GW 
vastgoed 

2014-
04 

 

2013-11-26 
 
 
 
 

TW 
 
 

Rekenkamerrapport Inhuur derden 
Het college zegt de raad toe de aanbevelingen over te nemen 
en de raad daarover te rapporteren. 

Directie 
 

2014-
12 
 

 

2014-01-07 TW Verkeersituatie Boterdijk 
Het college is bereid het gesprek met bewoners aan te gaan. 

GW 
Infra  

2014-
03 

 

2014-01-21 NH Woonboten De Groeve 
Het college neemt de motie ingediend door Leefbaar Tynaarlo 
over. Onderzocht zal worden wat nodig is voor de realisatie 
van permanente bewoning van de woonboten en de Groeve. 

B&R 
Fysiek 

2014-
09 

 

2014-01-21 HB Projectsubsidies Trias 
De wethouder zegt toe een lijst met bezoekersaantallen van 
Trias waarop de projectsubsidies 2014 zijn gebaseerd te ver-
strekken aan de gemeenteraad. 

B&R 
Sociaal 
beleid 

2014-
02 

Brief verzonden 20 maart. Punt kan hiermee als afgehandeld wor-
den beschouwd (d.d. 20 maart 2014) 
 

2014-02-04 NH PBH 
Alle grondtransacties op het terrein van de PBH aan de raad 
voorgelegd zullen worden. 

B&R  
Grondza-
ken en loc. 
ontwikke-
ling 

2016-
01 

 

2014-03-27 NH Motie Zandsculpturenfestival Zuidlaren 
Het college zegt de raad toe hem te informeren over de vol-
gende onderdelen: op welk moment de bijdrage wordt over-
gemaakt, aan wie en op welke naam en wie daarover beslis-
singsbevoegd is en wie daarover verantwoording aflegt en 
welke garanties het college heeft ingebouwd in de besteding 
van de gelden anders dan aan het zandsculpturenfestival. 

B&R  
Fysiek 

2014-
08 

Brief verzonden 15 april 2014. Punt kan hiermee als afgehandeld 
worden beschouwd (d.d. 17 april 2014) 
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