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Actielijst/Lijst met toezeggingen raadsvergaderingen, versie: 15 sept 2015, t.b.v. raadsvergadering van 22 september 2015 
Kopie aan:      College burgemeester en wethouders 
        Managers  
         

Datum 
raad: 

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

S. v. z.  10 sept 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-
12 

Behandeling vindt plaats in 2e halfjaar 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-
12 

Het IABeleid is besproken in de raad van 30 juni 15. 
Nadere invulling in het 2e hlfjr 15. 

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-
09 

 

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-
09 

Antwoordbrief verzonden d.d. 9 sept. 15 (Aldus afge-
handeld) 

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 
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Datum 
raad: 

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

S. v. z.  10 sept 2015 

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). Een antwoordbrief over dit onderwerp is 
verzonden d. d. 27 aug. 15 

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 

 

2015-03-31 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 

 

2015-04-14 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. .  

GW 2016-
07 

 

2015-05-26 TW Onderhoud zandwegen 
Het college zegt de raad toe na te gaan in hoeverre de klachten over het onder-
houd van de zandwegen zijn afgehandeld 

GW 2015-
07 

 

2015-05-26 MT Ontwerpbegroting 2016 GGD Drenthe  
Het college neemt de opmerkingen vanuit de raad mee dat voor de toekomst de 
doelstellingen in de ontwerpbegroting de doelstellingen SMART geformuleerd 
kunnen worden. De raad wordt geïnformeerd over het onderdeel huiselijk geweld 
zoals in de begroting staat geformuleerd.  

Sociaal  2015-
07 
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raad: 

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

S. v. z.  10 sept 2015 

2015-06-09 ME Dorpsagenda Vries 
Opiniërend besproken; besluitvormend agenderen voor raad van 30 juni 2015. 
De raad geeft daarbij aan dat een uitvoeringsplan dient te worden opgesteld; er 
een uitwerkingsplan voor het gebied Brinkstraat/ Oude Asserstraat dient te wor-
den opgesteld en dat het VN panel ingeschakeld moet worden bij de uitwerking. 
Verder geeft het college aan de diverse signalen vanuit de raad mee te nemen in 
de uitwerking.  

fysiek 2015-
09 

Raadsbehandeling (besluitvormend) aan de orde ge-
weest in raad 25 augustus 2015 en verdaagd naar een 
volgende vergadering.  

2015-06-09 MT Samenwerking Drentse Aa gemeenten 
Het college zegt de raad toe een informatieavond voor de raad te organiseren 
rond de samenwerking Drentse Aa gemeenten.  

Dir 2015-
11 

Er staat een informatieavond gepland voor 3 november 
15. 

2015-06-09 MT Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 
Het college zegt de raad toe het onderwerp “scholen” en “bezoekers” in de notitie 
op te nemen en het punt van de veiligheid voor dieren nader te onderzoeken. 

OOV 2015-
12 

 

2015-06-09 TW Jaarstukken RUD-Drenthe 
Het college zegt de raad toe hem nader te informeren omtrent de uitwerking van 
de Drentse maat voor de gemeenten. 

Fysiek 2015-
09 

 

2015-06-30 NH Bezuinigingen begroting 2017 
Het college zegt de raad toe de inwoners van Tynaarlo te betrekken bij de bezui-
nigingen voor de begroting/meerjarenraming 2017 ev. (strekking motie D66). 

Fin 2016-
07 

 

2015-06-30 HB Participatiecode 
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over de  
Participatiecode landelijke overheid. 

Sociaal 2015-
10 

 

2015-06-30 HB Buiten-sporttoestellen 
Gedachte CDA om bewegingstoestellen voor ouderen in dorpen aan te leggen 
wordt door het college onderzocht. 

Sociaal 2015-
10 

 

2015-06-30 TW Transferium De Punt 
De raad zal over de uitkomsten van de nut en noodzaakdiscussie van het transfe-
rium voor de behandeling van de Begrotingsraad worden geïnformeerd. 

Fysiek 2015-
11 

 

2015-06-30 TW Tusschenwater 
Het bestemmingsplan Tusschenwater zal dit najaar conform de procedure ter 
vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 

Fysiek 2015-
12 
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Datum 
raad: 

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

S. v. z.  10 sept 2015 

2015-06-30 TW Onderhoud De Fledders 
Het college zegt de raad toe dat dit najaar op het Plan van Aanpak onderhoud De 
Fledders wordt terugkomen. 

Gw 2015-
12 

 

2015-06-30 MT Begrippenkader in stukken 
Het college zegt de raad toe dat het begrip ‘klant’ in beleidsstukken te zullen wij-
zigingen in ‘burger’. 

Dir 2015-
12 

 

2015-06-30 raad Raadswerkgroep Loopstukken II 
De voorzitter van de raadswerkgroep geeft aan dat vanuit de raadswerkgroep 
een nader advies aan de raad wordt voorgelegd ten aanzien van de vraag of de 
werkgroep haar opdracht teruggeeft aan de raad of de raad voorstelt haar op te 
heffen.  

Griffie 2015-
10 

Geagendeerd voor raad van 22 september 2015 
Verslag wordt aangeleverd door raadswerkgroep 

2015-06-30 ME Accommodatiebeleid: kaders en scenario's per kern 
Het college zal de mogelijkheid onderzoeken om een regierol te vervullen in het  
slopen van de gebouwen om de school te ontlasten en daarmee mogelijke kosten 
van sloop te bundelen om daarmee de kosten van sloop voor de betreffende 
school te beperken. Voorts zegt het college de raad toe hem over 2 jaar een eva-
luatie van het tot dan gevoerde beleid voor te leggen. 

Sociaal 2017  

2015-06-30 ME Totaalplan voor het centrum van Eelde 
Het college zegt de raad toe de mogelijkheid van de aanleg van een voetpad 
langs de Kerkhofslaan te zullen onderzoeken. 

Fysiek/ 
Gw 

2015-
11 

 

2015-08-25 TW Zonnepanelenveld Vriezerbrug.  
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over de gemeentelijke 
kosten in het zonnepanelenveld.   

Fysiek 2015-
10 

 

2015-09-08 MT Tijdelijke opvang asielzoekers 
Het college zegt de raad toe om samen met het COA actief op zoek te gaan naar 
een locatie voor een tijdelijke kortdurende opvang van asielzoekers (motie 
D66/GL). 

sociaal 2015  

2015-09-08 TW Tarragrond vm terrein Van Wijk en Boerema (NS gedeelte) 
Het college zegt de raad toe om in overleg met de saneerder van het vm NS ter-
rein) in overleg te treden en de aangebrachte tarragrond af te laten voeren en  
te laten vervangen door grond die wel voldoet aan de te stellen eisen van de 
kwaliteit bodem klasse “wonen” en samen de raad invulling geven aan de te ma-
ken vervolgstappen. 

Fysiek  2015-
12 
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Datum 
raad: 

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

S. v. z.  10 sept 2015 

2015-09-08 ME Benoeming voorzitter RvT Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo  
Het college zegt de raad toe hem in de toekomst bij de procedures van 
(her)benoemingen van (leden van een) RvT te betrekken wanneer deze  
benoeming door de gemeenteraad plaatsvindt.  

Sociaal 2017-
01 

 

2015-09-22 MT Opvang asielzoekers 
Het college zegt toe de raad in de eerste week van oktober te informeren over de 
stand van zaken betreffende de onderzochte mogelijkheden voor de opvang van 
asielzoekers. 

Sociaal 2015-
10 

 

2015-09-22 NH Tijdelijke huisvesting voor scholen 
Het college zegt toe dat elke invulling van tijdelijke huisvesting in co-productie 
met de scholen wordt voorbereid en ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal 
worden voorgelegd 

Sociaal 2015-
2016 

 

2015-09-22 NH Wijze van financiering van onderwijshuisvesting 
Het college zal een overzicht met een vergelijking van de verschillende systemen 
van financiering onderwijshuisvesting doen toekomen aan de raad. 

Sociaal 2015  

2015-09-22 NH Grondverkoop school Groote Veen 
Het college zal de raad zal een notitie sturen waarin de financiële mogelijkheden 
van de grondoverdracht voor een school in Groote Veen worden toegelicht.  
 

Sociaal 2015  
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