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2012-09-25

NH

B&R

2013-06-18

TW

2013-08-27

NH

2013-08-27

ME

2013-09-10

ME

2013-10-29

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.
RUD
Het college zegt de raad toe om op het punt van een 5 jaarlijkse, een 2 jaarlijkse evaluatie van de productencatalogus als
mogelijkheid in te brengen, nader bij de raad op terug te komen.
Perspectievennota 2013
Een notitie voor het wegenonderhoud aan de raad voor te
leggen.
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.
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.
Vrijetijdseconomie
Het college zegt toe te zijner tijd een informatiebijeenkomst te
organiseren over dit onderwerp

B&R
Fysiek

201603

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

GW
infra

201405

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

B&R
fysiek

201409

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

B&R
Fysiek

2016

B&R
Fysiek

201404

2013-11-26

TW

Rekenkamerrapport Inhuur derden
Directie
Het college zegt de raad toe de aanbevelingen over te nemen
en de raad daarover te rapporteren.
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201412

Onderwerp is via een informatieavond op 5 februari 2013 aan de
orde geweest. Vervolgens komt dit nog aan de orde in de vast te
e
stellen nota in de raad 2 halfjaar 2014

e

De uitkomsten van het proces voor het opstellen van het actieplan
vrijetijdseconomie worden begin september 2014 aan de deelnemers gepresenteerd. (In overleg met wethouder zal nog een infomoment worden georganiseerd (d.d. 14 aug. 2014)
brief aan raad verzonden (28 augustus 2014).
Punt kan hiermee als afgehandeld worden beschouwd.
(d.d. 3 sept.14)
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2014-01-21

NH

B&R
Fysiek

2014-02-04

NH

2014-05-13

ME

2014-06-10

HB

2014-06-10

NH

2014-07-01

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.
PBH
Alle grondtransacties op het terrein van de PBH aan de raad
zullen voorgelegd worden.
Waterscouts Zuidlaren
Het college zegt de raad toe hem voor het zomerreces te informeren over de stand van zaken en de voortgang
Zwembaden
Het college zegt de raad toe hem periodiek (na 3, 6 en 12
jaar) te informeren over de voortgang. De aandachtspunten
van de raad zullen aan de stichting worden meegegeven.
De Bronnen
Het college zegt de raad toe, hem inzicht te geven in en de
effecten van de 3 reserves (ARGI/ARCA en Essentreserve).
Verder zegt het college toe dat de visie voor het dorp Vries in
oktober aan de raad wordt voorgelegd.
Financiële consequenties PBH. Het college gaat na wat eventueel de financiële consequenties voor de gemeente zijn.

2014-07-01

HB

B&R sociaal 201409

2014-07-01

NH

Jaarrekening 2013 Het college zegt de raad toe dat de cijfers
over de ontwikkeling van overwicht bij kinderen schriftelijk
worden beantwoord
Perspectievennota 2014 Het college zegt de raad toe dat in
de perspectievennota ingegaan wordt op de volgende vragen
vanuit de raad:
- de verandering van het Weerstandsvermogen;
- de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen, evenals
de nota R&V;
- een herijking van het subsidiebeleid wordt meegenomen;
- de mee te nemen gelden en de bestemmingsreserves aan
de orde worden gesteld;
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B&R
grondzk. en
loc.ontwikk.
B&R
fysiek

Voor:
(jrmnd)
201409
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201601
201407

Gesprekken met scouts zijn gevoerd. Wethouder is in overleg over
voortgang. (d.d. 12 augustus 2014)

GW
vastgoed

BOM
financiën
B&R
locatieontwikkeling
B&R fysiek

BMO
financiën

201410

201409

201410

Er is op 25 augustus 14 al wel een brief met als inhoud het planproces ter informatie aan de raad verzonden (d.d. 3 sept. 14)

Perspectievennota wordt behandeld in de raad van 23 september
as.

Datum
raad:

PH

2014-07-01

NH

2014-07-01

TW

2014-08-26

NH

2014-08-26

ME

2014-08-26

ME

2014-08-26

TW

Onderwerp/opdracht:

- op de extra inspanning van de burgerparticipatie
duidelijkheid wordt gegeven;
- nadere uitleg komt van het begrip sturing op loonsom;
- versnelde vervanging(kosten) OV afzetten tegen
afschrijvingstermijnen.
Voorjaarsbrief 2014. Het college zegt de raad toe hem te
informeren over de voorgenomen besparing die met het
invoeren van iPads gemoeid is. Tevens geeft het college aan
terug te komen op het onderdeel rentetoevoeging/toerekening en de wijze waarop (incidenteel of structureel).
Verkeersgeleiding rotonde Paterswolde. Het college zegt toe
hier naar te kijken en desgewenst maatregelen te treffen en
de aanvullende schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks te zullen beantwoorden.
Jaarstukken Regiovisie Groningen- Assen 2014
De inbreng vanuit de raad samen te vatten in een conceptreactie en deze voor te leggen aan de raad in de maand oktober. Het college zegt toe na te gaan of de Regio bijdraagt aan
het transferium De Punt.
Groningerstraat 21 te Midlaren
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren
over de eigendomssituatie bij de Plankensloot.
Reserve Ter Borch (MFA Borchkwartier)
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren
over de Leerlingenprognoses voor de komende 15 jaar en
hem inzicht te geven in de verdeling van de kosten over de
diverse partijen. Tot slot wordt de raad geïnformeerd over
overige scholen waar aanpassingen aan worden verwacht.
Transferium De Punt (luchthavenomgeving)
Het college zegt de raad toe in de maand oktober te raad te
informeren over het gebied Luchthavenomgeving en het rapport in die maand aan de raad voor te leggen (brief college 27
juni 2014).
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BMO
financiën

201410

GW
Infra

201410

B&R fysiek

201411

B&R fysiek

201410

B&R sociaal 201411

B&R fysiek

201411
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Onderdeel vragen GB per email verzonden d.d. 9 juli 2014.

Afgehandeld brief verz. dd 4 september 2014
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