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Actielijst/Lijst met toezeggingen raadsvergaderingen, versie: 12 mei 2015, t.b.v. raadsvergadering van 26 mei 2015 
Kopie aan:      College burgemeester en wethouders 
        Leiding 
         

Datum 
raad: 

PH Onderwerp/opdracht: Team: Voor: 
(jr.- 
mnd.) 

S. v. z.12 mei  2015 

2012-09-25 NH Nota Grondbeleid/ rapport rekenkamercommissie 
Het college zegt toe de aanbevelingen in het rapport van de rekenkamercommis-
sie op te nemen en daarin de afweging omtrent het wel of niet voeren van een 
actieve grondpolitiek daarin mee te nemen. 

Vast-
goed/lo 

2015-
04 

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 1e 
halfjaar 2015 

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

Fysiek 2015-
06 

De uitkomsten van het proces voor het opstellen van 
het actieplan vrijetijdseconomie worden begin septem-
ber 2014 aan de deelnemers gepresenteerd. Overleg-
moment met raad gepland op 19 mei 2015 

2014-09-23/ 
2015-03-17 

ME Transformatieplan Kunst en Cultuureducatie De suggestie van het CDA (plaatse-
lijke fanfares en muziekkorpsen daarbij betrekken) wordt meegenomen. 

Sociaal 2015-
12 

Transformatieplan staat gepland voor 2e helft 2015. 

2014-09-23 HB Er vindt overleg plaats over de bezuinigingen op sport met de sportverenigingen; 
het advies van de inspreker (renovatie De Marsch) wordt daarbij betrokken. Het 
college zal de raad nog dit jaar daarover een voorstel zenden.   
 

Sociaal 2015-
05 

College heeft de opdracht gegeven om een herijking 
van het accommodatiebeleid uit te voeren. De discus-
sie over de sporthallen Eelde-Paterswolde maakt 
daarvan onderdeel uit. De inventarisatie van het IAB 
(verwacht in mei 2015) geeft richting aan de discussie 
over de sporthallen(d.d. 9 april )  

2014-09-23 TW Bij het schouwen van de wegen voor het wegenonderhoud  
worden de aangrenzende voetpaden eveneens meegenomen, tevens wordt de 
raad nader geïnformeerd over schadeclaims als gevolg van achterstallig onder-
houd. 

Gw 2015-
05 

 

2014-09-23 TW De raad wordt inzicht gegeven in energiebesparende maatregelen die gereali-
seerd zijn en wat die 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. 

Fysiek 2015-
06 

 



Het laatst bijgewerkt op: 19-5-2015  2 
 

 

Datum 
raad: 
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S. v. z.12 mei  2015 

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. 

Sociaal 2015 
10 

 

2014-10-28 HB Jeugdzorg 
Het college zegt toe de raad hem nader te informeren over het monitoringsbeleid 
en geeft aan de juiste NAW gegevens van de ombudsfunctie te vermelden voor 
belanghebbenden.   

Sociaal 2015-
06 

Het concept-monitoringsbeleid wordt in de raadwerk-
groep van 10 december oriënterend besproken. Het 
college stelt het beleid daarna vast en brengt dat ter 
kennis van de raad.  

2014-11-11 NH Economie 
In de najaarsnota 2015 kunnen mogelijk de resultaten van het ondernemersloket 
worden gepresenteerd.  

Fysiek 2015-
11 

 

2014-11-11 TW 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. 

Gw 2015-
11 

Beleid begraven dateert uit 2009. Beleid wordt in 2015 
herschreven 
(info d.d. 2 dec 2014). 

2014-11-11 TW Energie neutrale openbare verlichting 
Innovatieve ideeën over energie neutrale openbare verlichting (CDA) worden 
nader onderzocht. 

Gw 2015-
10 

In 2015 wordt hierover beleid geschreven. (info d.d. 2 
dec 2014). 

2015-02-10 ME Loopstukken II 
College formuleert met de raad opdracht voor uit laten voeren een extern onder-
zoek naar locatiekeuze 

Sociaal 2015-
07 

Vanuit de raad wordt met het college dit onderzoek 
uitgevoerd (info d.d. 16 april 2015) 

2015-03-03 TW Starterswoningen Yde 
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over de stand van 
zaken van waar het college toe wordt opgeroepen in de motie van de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo. 

Fysiek 2015-
04 

 

2015-03-17/ 
2015-03-31 

ME Centrumplan Eelde 
- Het college zegt de raad toe voor de inrichting van de openbare ruimte de  
  keuze te maken voor een openbaar aanbestedingstraject. 
- Het college zal uitvoering geven aan de motie en zo spoedig mogelijk  de raad  
  het besluit omtrent het Centrumplan Eelde voorleggen.  
 

Vast-
goed/lo 

2015-
06 
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2015-03-31 ME Ter Borch 
Het college zegt ook toe met de bewonersverenging Ter Borch in gesprek te 
gaan. Voor wat betreft ontwikkelingen in en om Ter Borch wordt rekening gehou-
den met een integrale benadering.    

Fysiek 2015-
06 

 

2015-03-17 ME Kunst & Cultuurbeleid 
Het college zegt de raad toe hem het verslag van het overleg met de participan-
ten van Kunst & Cultuur toe te zenden en de raad schriftelijk te informeren over 
het Jeugdfonds Drenthe.  
Verder zegt het college de raad toe op basis van het stappenplan na de zomer-
vakantie hem een transformatieplan voor te leggen nadat de besprekingen met 
participanten van Kunst en Cultuur is afgerond met daarbij een financiële onder-
bouwing van het plan. 
Tot slot wordt de raad schriftelijk geïnformeerd over de vraag waarom de kosten 
ad € 20.000 van de regionale archeoloog in het stappenplan Kunst & Cultuur zijn 
ondergebracht.    

Sociaal 2015-
09 

Brief verzonden d.d. 28 april 2015. (Aldus afgehan-
deld) 

2015-03-31 ME Museum de Buitenplaats 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluitvormingstraject m.b.t. 
bezuinigingen op het museum De Buitenplaats.   

Sociaal 2015-
05 

 

2015-03-31 NH Bedrijventerrein Vriezerbrug 
De raad wordt geïnformeerd over de aanduiding van het bedrijventerrein Vriezer-
brug als een lokaal bedrijventerrein in de regiovisie Groningen-Assen (historisch 
perspectief) en wat als zodanig de verschillen zijn tussen een lokaal en regionaal 
bedrijventerrein. 

Fysiek 2015-
05 

Afgehandeld; brief aan raad verzonden d.d. 13 mei 
2015 

2015-03-31 ME Landgoed Zeijen 
Het college zegt de raad toe hem te informeren als er subsidiemogelijkheden 
voor dit project aan de orde zijn. Verder zegt het college de raad toe hem schrif-
telijk te informeren in welke mate de milieunormen van invloed zijn op dit initiatief 
en beperkend zijn voor de bedrijfsvoering van ondernemers in de omgeving.  

Vast-
goed/lo 

2015-
05 

Antwoordbrief verzonden d.d. 22 april 2015. Aldus 
afgehandeld. 
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mnd.) 

S. v. z.12 mei  2015 

2015-04-14 ME Digitale website (gemeentelijke bekendmakingen) 
Het college zegt de raad toe passende maatregelen te nemen zodat zoekfuncties 
op de website vergemakkelijkt worden. 

Comm. 2015-
06 

 

2015-04-14 TW Diftar  (Wijziging Verordening Afvalstoffenheffing 2015) 
Het college zegt de raad toe dat het diftarsysteem in 2016, voorafgaande aan de  
contractbeëindiging in 2017, wordt geëvalueerd en dat de raad van de uitkomsten 
op de hoogte wordt gebracht. .  

 2016-
07 
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