Actielijst/Lijst met toezeggingen raadsvergaderingen, versie 8 november 2014, t.b.v. raadsvergadering van 9 december 2014
Kopie aan:
College burgemeester en wethouders
Leiding
Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

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

Het laatst bijgewerkt op: 28-11-2014

1

Voor:
(jr.mnd.)
201403

S. v. z. 28 november 2014

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

201503

Toezegging wordt meegenomen in de visie op Vries. 1 kwartaal
2015 (d.d. 5 februari 2014)

B&R
Fysiek

2016

B&R
Fysiek

201503

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 1 halfjaar 2015

e

De uitkomsten van het proces voor het opstellen van het actieplan
vrijetijdseconomie worden begin september 2014 aan de deelnemers gepresenteerd. Overlegmoment met raad staat gepland in
maart 2015 (d.d. 24 okt. 2014)

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

2014-01-21

NH

B&R
Fysiek

2014-02-04

NH

2014-05-13

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

2014-09-23
2014-11-11

NH

2014-09-23

PA

2014-09-23

ME

2014-09-23/
2014-11-11

PA

2014-09-23
2014-11-11

NH

B&R
grondzk. en
loc.ontwikk.
B&R
fysiek

Recreatie en Toerisme
B&R
De raad wordt nog in 2014 geïnformeerd over de stand van
fysiek
zaken “Kop van Drenthe; Tynaarlo verbindt” met de bijbehorende actieplannen.
Kerntakendiscussie
Directie
Het college zal hierover in november 2014 een procesvoorstel
aan de gemeenteraad voorleggen.
MFA Tynaarlo/IAB beleid
De gemeenteraad wordt voor 1 december dit jaar geïnformeerd over een MFA in het dorp Tynaarlo; verder wordt de
raad geïnformeerd over een herijking van het IAB beleid.
Daarbij wordt de strekking van motie nr. 3 meegenomen.
Marktzaken
Er wordt toegewerkt naar een betere balans tussen de kosten
en de opbrengsten van markten en de maatregelen die aan
beide zijden worden getroffen; daarin krijgt de raad inzicht.
Op het Leefbaarheidsfonds wordt nader bij raad teruggekomen middels de meerjarenraming jaarlijkse bijdrage ad
€ 50.00 voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

Het laatst bijgewerkt op: 28-11-2014

2

Voor:
(jr.mnd.)
201409

S. v. z. 28 november 2014

201601
201407

201501

201506

Nog voor de zomervakantie is er een overlegmoment gepland tussen wethouder en directeur HDL. Dit overleg zal 22 oktober as.
plaatsvinden.
Inmiddels is er een vervolggesprek ingepland tussen wethouder en
de vertegenwoordigers van de Nicolaasgroep. Dit gesprek zal
eveneens eind oktober 2014 plaatsvinden.
Brief verzonden d.d. 27 nov. 2014 (afgehandeld)

College geeft aan om na de jaarwisseling met een voorstel hieromtrent te komen.

B&R sociaal 201412

Behandeling in college begin december 2014

GW

201506

Onderwerp komt terug in de Perspectievennota 2015;
Beantwoording vindt per brief plaats. (11-11-2014)

BMO
financiën

201503

In de begroting 2015 is een eenmalige bijdrage opgenomen; portefeuillehouder komt met een voorstel naar de raad.

Datum
raad:

PH

2014-09-23

ME

2014-09-23

ME

2014-09-23

HB

2014-09-23

HB

2014-09-23

TW

2014-09-23

TW

2014-09-23

TW

Onderwerp/opdracht:

Voor:
(jr.mnd.)
Transformatieplan Kunst en Cultuureducatie De suggestie van B&R sociaal 2015het CDA (plaatselijke fanfares en muziekkorpsen daarbij be01
trekken) wordt meegenomen.
Digitale gemeentepagina. Het voorstel om te zorgen voor
BMO com2015updates over lopende gemeentelijke projecten en processen
municatie
01
wordt overgenomen
Er vindt overleg plaats over de bezuinigingen op sport met de B&R sociaal 2015sportverenigingen; het advies van de inspreker (renovatie De
01
Marsch) wordt daarbij betrokken. Het college zal de raad nog
dit jaar daarover een voorstel zenden.

S. v. z. 28 november 2014

Minimabeleid. Dit najaar zal de raad nog een voorstel ontvan- B&R sociaal
gen over het minimabeleid evenals een voorstel met een
doorrekening van de 3 transities op basis van de effecten van
de septembercirculaire.
Haalbaarheidsonderzoek vm. KLS GAE
B&R fysiek
De gemeenteraad zal inzicht worden gegeven in de besteding
van de bijdrage ad € 50.000,- die een aantal jaren geleden
voor een haalbaarheidsstudie van de gebouwen van de
Luchtvaartschool in Eelde beschikbaar zijn gesteld.

201503

College stelt een schriftelijke beantwoording voor in 1 kwartaal
2015. Antwoordbrief verzonden d.d. 25 nov. 2014 (Afgehandeld)

Bij het schouwen van de wegen voor het wegenonderhoud
GW
worden de aangrenzende voetpaden eveneens meegenomen,
tevens wordt de raad nader geïnformeerd over schadeclaims
als gevolg van achterstallig onderhoud.
De raad wordt inzicht gegeven in energiebesparende maatre- B&R fysiek
gelen die gerealiseerd zijn en wat die maatregelen hebben
opgeleverd; daarin wordt betrokken de wijze waarop de gemeente als voorbeeldfunctie voor nieuwe technologie kan
fungeren. In dit inzicht wordt ook de wijze waarop de bijdrage
aan het verstrekken van zonneleningen aan burgers betrokken

201501

Het laatst bijgewerkt op: 28-11-2014

Afd./
Team:

3

201501

201501

e

Transformatieplan staat gepland voor 1 helft 2015

Behandeling college begin december 2014

e

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

2014-10-07

ME

2014-10-07

ME

Fusie obs De Kooi en obs De Ekkel
Het college zegt de raad toe de fusie-effectrapportage van de
voorgenomen fusie aan de gemeenteraad toe te zenden als
deze beschikbaar is.
Kadernota structuurvisie PBH terrein
Het college zegt toe ernaar te streven deze kadernota medio
december naar te raad te kunnen sturen.

2014-10-07

ME

Initiatief zelfvoorzienend buurtschap
Het college zegt toe met een voorstel over dit initiatief te komen.

2014-10-28

ME

AH vestiging Zuidlaren.
Het college zal de raad in 2014 informeren over de kaders
voor de vestiging van een AH supermarkt

2014-10-28

HB

2014-10-28

HB

2014-10-28

HB

2014-11-11

HB

Wachtlijstregeling
Het college zegt de raad toe hem nader te informeren over de
wachtlijstregeling.
Jeugdzorg
Het college zegt de raad hem nader te informeren over het
monitoringsbeleid en geeft aan de juiste NAW gegevens van
de ombudsfunctie te vermelden voor belanghebbenden.
WMO verordening
Het college zegt de raad toe helder over de klachtenregeling
te zullen communiceren
Laaggeletterdheid
Het college neemt de inhoud van de motie ingediend door de
fractie van de PvdA (laaggeletterdheid als belangrijke doelgroep benoemen in beleidsstukken WMO) over.

Het laatst bijgewerkt op: 28-11-2014

Afd./
Team:

4

Voor:
(jr.mnd.)
B&R sociaal 2014/
2015

S. v. z. 28 november 2014

B&R
grondzaken
en locatieontwikkeling
B&R
grondzaken
en locatieontwikkeling
B&R
grondzaken
en locatieontwikkeling
B&R sociaal

201504

College informeert de raad schriftelijk omtrent deze toezegging.

2014/
12

College heeft bij brief van 27 oktober aangegeven met een procesvoorstel te komen; initiatief wordt op 18 november tijdens een informatieavond toegelicht; na deze datum nadere invulling van voorstel.
College informeert de raad schriftelijk omtrent deze toezegging.

201412

201505

B&R sociaal 201501

B&R sociaal 201501
B&R sociaal 201504

We zullen de raad informeren als in 2015 er ergens wachtlijsten
ontstaan, dan wel de wachttijd langer is dan de contracten vastgelegd
Het concept-monitoringsbeleid wordt in de raadwerkgroep van 10
december oriënterend besproken. Het college stelt het beleid daarna vast en brengt dat ter kennis van de raad.
Raad wordt begin december hierover schriftelijk geïnformeerd.

Datum
raad:

PH

Onderwerp/opdracht:

Afd./
Team:

2014-11-11

NH

B&R fysiek

2014-11-11

HB

2014-11-11

HB

2014-11-11

TW

2014-11-11

TW

2014-11-25

HB

2014-11-25

HB

2014-11-25

TW

Economie
In de najaarsnota 2015 kunnen mogelijk de resultaten van het
ondernemersloket worden gepresenteerd.
Stille armoede
Via de sociale teams wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
stille armoede onder burgers die werkloos zijn.
Laaggeletterdheid
Het college geeft uitvoering aan de motie van de fractie van
de PvdA (laaggeletterdheid als belangrijke doelgroep benoemen in beleidsstukken WMO).
Beleidsnotitie Begraven
In 2015 wordt een beleidsnotitie “begraven” aan de raad voorgelegd waarbij de ideeën van de fractie van LT (herinneringsbos en gemeentelijk crematorium) worden betrokken.
Energie neutrale openbare verlichting
Innovatieve ideeën over energie neutrale openbare verlichting
(CDA) worden nader onderzocht.
Zwembadennotitie
Het college neemt de opmerking mee naar het stichtingsbestuur wanneer de situatie zich voordoet als er geen RvT is.
Collectieve verzekering en compensatie minima
Het college verduidelijkt de raad schriftelijk het getal van
10.000 inwoners voor de beide regelingen evenals het overzicht in aantallen met de beide participerende gemeenten.
Ook het rapport over de armoedebestrijding van de gemeente
Assen wordt de raad daarbij toegezonden.
MER transferium (motie GL/LT).
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het te volgen
tijdpad en het college zegt toe de zienswijzen na de te voeren
nut & noodzaakdiscussie mee te nemen in de
MER rapportage.

Het laatst bijgewerkt op: 28-11-2014

5

Voor:
(jr.mnd.)
201511

B&R sociaal 201511
B&R sociaal 201504

GW

201511

GW

201504

GW

--

B&R sociaal 201502

B&R fysiek

201506

S. v. z. 28 november 2014

Dit komt aan de orde in de raad van 9 december 2014.

