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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. 

B&R 
sociaal 

2013-
09 

Het dorp Tynaarlo kiest voor behoud van de voetbalaccommodatie 
in Tynaarlo. Ons college heeft aangegeven middelen te willen in-
vesteren in de verouderde kleed- en kantineaccommodatie SVT. 
Hiervoor wordt een investering van € 315.000 nodig geacht.  
SV Tynaarlo overweegt voor dit bedrag zelf een kleed- en kantine-
accommodatie neer te zetten, waarvan de vereniging dan eigenaar 
wordt.  
Het benodigde bedrag kan gedekt worden door middelen in begro-
ting 2014: de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor 
tijdelijke kleedunits (€ 105.000); 

 de meevaller teruggaaf belastingdienst buitensport (€ 103.000); 
 vrijval onderhoud “voorziening onderhoud kleedaccommodatie SV 

Tynaarlo” . 
Het hiermee verbandhoudende voorstel wordt in het eerste kwar-
taal 2014 voorgelegd aan de raad.(d.d. 2 januari 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) 
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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 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 van februari 2014 (info d.d. oktober 2013) 

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 

Herijking van de decentralisatie en sport en cultuur worden expliciet 
benoemd  in de nota. ( 15 november 2013).  
Punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd (d.d. 2 
janaurari 2014) 
 

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-
10 

De raad zal voor 29 oktober schriftelijk geïnformeerd worden. (8 
oktober 2013)De raad is d.m.v. antwoordbrief, verzonden d.d. 8 
januari 2014 geïnformeerd. Punt kan daarmee als afgehandeld 
worden beschouwd (d.d. 9 januari 2014) 
 
 

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 

2014-
01 

Behandeling ligt voor in de raadsvergadering van 28 januari a.s.. 
Punt kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd ( 2 januari 
2014) 

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 

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) Behandeling in de raad van 7 januari 
2014 ( d.d. 9 december 2013). Punt is daarmee afgehandeld. ( d.d. 
2 januari 2014 
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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 

Het bestemmingsplan buitengebied is ten aanzien van dit punt niet 
gewijzigd vastgesteld het betreft een intentieverklaring van het col-
lege. Zodra een aantal agrariërs door een grenssituatie ten aanzien 
van de aanduiding “beekdal” in de problemen komen dan wordt er 
bekeken of het bestemmingsplan op dit punt kunnen wijzigen. 
Maatwerk en een nieuwe procedure. Punt kan hiermee als afge-
handeld worden beschouwd ( d.d. 23 december 2013) 

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 

 

2013-08-27 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.  

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 . 

B&R 
sociaal 

2014- 
01 

Is al naar de raad verstuurd. Punt kan hiermee als afgehandeld 
worden beschouwd ( d.d. 23 december 2013) 

2013-08-27 HdG Perspectievennota 2013 
Een notitie voor het wegenonderhoud aan de raad voor te 
leggen. 

GW 
infra 

2014-
01 

 

2013-08-27 HdG Perspectievennota 2013 
Het college zegt de raad toe om hem inzicht te geven in de 
opbouw van het gereserveerde gelden in het rioleringsfonds. 

 2014-
01 

Informatieve vergadering raad gepland voor 11 februari 2014. 

2013-08-27 HdG Perspectievennota 2013 
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 

Afgehandeld; raad is in december 2013 per brief geïnformeerd.  

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 

GeWe 
infra 

2014-
01 
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aan te geven en veilig te maken (hoogteverschil tussen fiets-
pad en voetpad) bij de uitvoering van de plannen mee te ne-
men.     

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 

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 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 

 

2013-09-10 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 omge-
ving.   

B&R fy-
siekj 

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 

Onderzoeksbureaus zijn geselecteerd; presidium heeft ingestemd 
met onderzoeksopzet (29 oktober 2013). 

2013-09-24 HB 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-
04 

 

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

B&R 
Fysiek 

2014-
04 
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2013-10-29 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 Stuur-
groep 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. 

B&R 
Fysiek 

2014-
04 

 

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.    

GeWe 
vastoed 

2014-
04 

 

2013-11-26 
 
 
 
 

HHA 
 
 

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

Directie 
 

2014-
12 
 

 

2013-12-10 PA STAAN 
Het college zegt de raad toe om de uitkomsten van het rap-
port van de in de gemeente Noordenveld ingestelde 
commissie ter borging van de democratische legitimiteit in dit 
proces aan de raad van Tynaarlo 
beschikbaar te stellen. 

Directie 2014-
03 

 

2014-01-07 HdG Financiele situatie met betrekking tot recente ontwikkelingen 
in de gemeente 
De wethouder zegt toe binnen twee weken een financiële 
update aan de raad te zenden.   

B&R, 
Grondza-
ken en 
Locatie-
ontwikke-
ling 

2014-
01 

 

2014-01-07 HdG Centrumplan Eelde, uitspraak Raad van State 
De wethouder zegt toe in aanvulling op zijn mondelinge be-
toog de details van het proces schriftelijk aan de raad te doen 
toekomen.  

B&R, Fy-
siek 

2014-
02 
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2014-01-07 HHA Verkeersituatie Boterdijk 
Het college is bereid het gesprek met bewoners aan te gaan. 

GeWe, 
Infra  

2014-
03 

 

2014-01-07 HHA Creatieve industrie 
De wethouder zegt dat binnenkort het eerste concept gereed 
is en dat hij hierover een week later duidelijkheid kan geven 
richting raad.  

B&R, team 
Fysiek 

2014-
01 

 

2014-01-07 HB Wateroverlast sporthal 
Het college zegt toe over de gepleegde inspanningen voor 1 
februari  verslag te doen aan de raad.  

GeWe, 
team 
Vastgoed 

2014-
01 

 

 


