Voor andere selectieopmaak gebruik de knop sorteren

Lijst met toezeggingen raadsvergadering t.b.v. raadsvergadering van 5 november 2019

S. v. z. : 24 October 2019

Agendapunt: 3
Datum
Raad
7-3-2017

Portefeuillehoude
r
Thijsen, M

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

Wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2015
Het college zegt de raad toe hem een juridisch
houdbaar voorstel voor te leggen ten aanzien van
standplaatsenbeleid m.b.t. marktkramen. Verder
zegt het college de Raad toe om bij de volgende
herziening van de APV de deregulering ter hand te
nemen.

Publiekszaken en
veiligheid

s.v.z. 26 augustus 2019
APV is diverse malen gewijzigd en de
standplaatsbepalingen zijn hetzelfde gebleven. Op
termijn zal het standplaatsenbeleid geactualiseerd
worden.

19-122017

Gopal, O

Maatschappij en
Ontwikkeling

s.z.v. 10 september 2019
In oktober 2019 komt er een brief met een verslag

17-42018

Thijsen, M

Harmonisatie Kinderopvang
Het college B&W zegt de raad toe jaarlijks een
evaluatie te houden en de raad daarover te
informeren.
Informatieavond over risico’s drugslaboratorium

Publiekszaken en
Veiligheid

5-6-2018

Kraaijenbrink, R.

Ruimte en
Ontwikkeling

10-72018

Thijsen, M

RO regels en de duurzaamheidsaspecten van
Businesspark Ter Borch
Het college B&W zegt toe met een notitie te komen
over de handhaving van de geldende RO regels
van Businesspark Ter Borch.
Bijeenkomst aardbevingsschade
Het college B&W zegt toe dat er een bijeenkomst
(aardbevingsschade) komt zodra het nieuwe
schadeprotocol er is.

s.v.z. 18 juli 2019
N.a.v het ondermijningsbeeld Tynaarlo organiseren het
RIEC en de politie in het najaar een informatieavond.
Het onderwerp drugslab wordt hier in meegenomen.
s.v.z. 15 oktober 2019
Informatieavond door RIEC en Politie op 7 januari 2020
s.v.z. 3 september 2019
Deze notitie wordt begin oktober verwacht.

13-112018

Graaf, de H

Najaarsbrief
Bij de begroting van 2020 wordt gekeken in
hoeverre onderlinge verbanden met hyperlinks
kunnen worden aangegeven

Advies en
ondersteuning

Ruimte en
Ontwikkeling

s.v.z. 26 februari 2019
Informatiebijeenkomst komt er wanneer er meer
duidelijkheid bestaat over de concrete invulling van het
beoogde schadeprotocol kleine velden en de plaatsing
van extra trillingsmeters
s.v.z. 20 december 2018

Hyperlinks lijken niet de meest geëigende oplossing. In
de geest van uw oproep kijken wij welke vormen
geschikter zijn. Zo, hebben wij reeds een infographic
van de begroting 2019 opgesteld.
s.v.z. 13-09-2019
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Datum
Raad

Portefeuillehoude
r

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

Op 23 september is er een gesprek met raadslid Kardol
over dit onderwerp. Het college heeft ook verzocht het
gesprek aan te gaan. Doel van het gesprek is aan te
geven dat hyperlinks voor ons als organisatie bijna niet
uitvoerbaar is. Wij gaan alternatieven met haar
doornemen. 2e onderwerp is verwijzingen in tabellen in
de P&C producten. Ook daar is het signaal dat dat bijna
niet uit te voeren is en zullen met haar andere opties
verkennen. Na het gesprek is het kijken hoe de raad
wordt geïnformeerd.
27-112018

Thijsen, M

Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo
Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag of
we voldoen aan de quota van de participatiewet.

HRM/Communicatie/
Ict

11-122018

Lammers, H

Begrotingswijzigingen Alescon en WPDA 2019
College zegt toe de raad op de hoogte te houden
inzake een mogelijke navordering uit de problemen
bij Alescon met de belastingdienst.

Mens en Maatschappij

11-122018

Thijsen, M

Algemene plaatselijk verordeningen Tynaarlo 2019
College zegt toe dat er met een
communicatieadviseur en een jurist nog eens goed
naar de teksten zal worden gekeken, zodat de
APV beter leesbaar wordt.

Juridische Zaken

11-122018

Thijsen, M

Algemene plaatselijke verordeningen Tynaarlo
2019
College zegt toe dat artikel 6.3 bij de volgende
ronde wijzigingen wordt gewijzigd. Aan het artikel
zal de volgende zinsnede worden toegevoegd:
‘Met in achtneming van het gestelde in de
algemene wet op het binnen treden’.

Juridische Zaken

s.v.z. 2 september 2019
In het DB van Alescon is afgesproken dat er centraal
gecommuniceerd wordt richting alle deelnemende
gemeenten op het moment dat hier definitief
duidelijkheid over is.
s.v.z. 26 augustus 2019
In het najaar komt er een aanpassing van de APV en
dan komt er ook een publieksversie.
s.v.z. 13-09-2019
De APV is bijna gereed. De teksten zijn leesbaarder
geworden waarbij wel oog is dat de formuleringen
juridisch nog wel kloppen en duidelijk zijn. De
aangepaste APV gereed is gaat het naar de raad.
s.v.z. 26 augustus 2019
In het najaar komt er een aanpassing van de APV
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Datum
Raad

Portefeuillehoude
r

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

22-012019

Kraaijenbrink, R

Vaststellen startdocument en participatieplan
omgevingsvisie
College B&W zegt toe Right to Challenge op te
nemen in het participatieplan als één van de
methoden om de uitvoering handen en voeten te
geven.

Ruimte en
Ontwikkeling

Het principe van right to challenge is opgenomen in het
plan van aanpak dat is voorbereid met o.a. de
raadswerkgroep en in september is vastgesteld door
het college
Afgehandeld d.d. 17 oktober 2019

12-032019

Gopal, O

Mens en Maatschappij

s.v.z. 10 oktober 2019
Raad is op 8 oktober geïnformeerd via Najaarsbrief
2019. Dit jaar volgt nog verdere informatie.

26-32019

Thijsen, M

26-032019

Lammers, H

Startnotitie inkoop WMO-Jeugdzorg 2020
De raad wordt minimaal twee maal geïnformeerd
tijdens het komende traject inkoop
Ingekomen brief ‘Drents op Stee’
Burgemeester zegt toe dat er voortaan jaarlijks
een Drents boek naar alle basisscholen in de
gemeente wordt gestuurd
Ingekomen brief ‘Drent op Stee’
Voor de begroting komt het college met een
voorstel ten aanzien van tweetalige
plaatsnaamborden

09-042019

Kraaijenbrink, R

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid
Wethouder Vemer zegt toe dat het
bestemmingsplan Vries Zuid na het participatieplan
extern zal worden getoetst aan de ladder van
duurzame verstedelijking.

Ruimte en
Ontwikkeling

09-042019

Vemer, P

Ruimte en
Ontwikkeling

21-052019

Thijsen, M

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid
Nadat de participatie in Vries is afgerond, het
resultaat wordt teruggekoppeld naar de raad, zodat
er dan nog in de raad gesproken kan worden over
onder andere de energievoorziening voor Vries
Zuid en er dan een definitieve beslissing kan
worden genomen
Werven mensen vrijwilliger brandweer
De raad per mail zal worden geïnformeerd over
welk promotiemateriaal is gebruikt

Publiekszaken en
veiligheid

Promotiemateriaal is geplaatst in het
raadsinformatiesysteem.
Afgehandeld d.d. 3 september 2019

21-05-

Vemer, P

Jaarstukken 2019 Groningen – Drenthe

Ruimte en

Staat op de agenda tijdens stuurgroep vergadering

Maatschappij en
Ontwikkeling

Maatschappij en
Ontwikkeling

s.v.z. 17 oktober 2019
In het bestemmingsplan wordt de uitkomst van de
toetsing opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van
onderliggende onderzoeken, zoals het Companenonderzoek en de Woningmarktanalyse regio Gr-Assen
2017. Het (voor)ontwerp wordt 1e kw 2020 opgesteld.
s.v.z. 17 oktober 2019
Participatie loopt nog, eerste terugkoppeling verwacht in
december 2019 en vervolgens in februari 2020.
Besluitvorming door Raad is gepland in april 2020
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Datum
Raad
2019

Portefeuillehoude
r

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

Bij de bestuursvergadering van de regio op 7 juni
kaart de wethouder aan dat er een procedure moet
komen waarin meer tijd ontstaat voor een reactie
van de raad op jaarstukken.
Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel
Groningerweg naar sluis De Punt en Vrieserweg
Inzaaien van bermen/biodiversiteit bevorderen

Ontwikkeling

RGA op 11 oktober 2019. RGA gaat het opnemen in de
procedure.
Afgehandeld d.d. 30 september 2019

11-062019

Lammers, H

Gemeentewerken

Met de provincie afgesproken dat over het hele tracé de
bermen ingezaaid worden met een bloemmengsel.
Afgehandeld d.d. 16 september 2019

25-062019

Kraaijenbrink, R

Informatie uit het college
Naar aanleiding van brief college over supermarkt
Ter Borch. Schriftelijk terugkomen op hoe de raad
op de hoogte wordt gehouden over de
ontwikkelingen in het proces supermarkt Ter Borch
Jaarstukken 2018
Voor de zomervakantie met een voorstel te komen
over schuldhulpverlening

Ruimte en
Ontwikkeling / griffie

Via de bijpraatmail van de griffier wordt de raad op de
hoogte gehouden.
Afgehandeld d.d. 19 september 2019

25-062019

De Graaf, H

25-06219

Gopal, O

Jaarstukken 2018
Om het verhogen van de vaccinatiegraad nog eens
te bespreken in het bestuurlijk overleg.

Maatschappij en
Ontwikkeling

Tijdens het overleg met AB op 16 september staat het
punt “verhogen vaccinatiegraad” op de agenda.
Afgehandeld 10 september 2019.

09-072019

Kraaijenbrink, R

Gemeentewerken

s.v.z. 16 september 2019
Er komt een brief met o.a. tekst over Shared Space.

09-072019

Gopal, O

Perspectievennota 2019
Communiceren over wat in brede zin nu de stand
van zaken in het centrum van Eelde is. In hoeverre
is het centrum af en wat moet er nog gebeuren om
het af te krijgen
Perspectievennota 2019
Vrijwilligersfeest van Trias voor alle vrijwilligers in
de gemeente en niet alleen van Trias

09-072019

Gopal, O

Perspectievennota 2019
Verkennen of er behoefte is aan de inzet van een
energiecoach

Maatschappij en
Ontwikkeling

09-072019

Gopal, O
Thijsen, M

Perspectievennota 2019
Waar mogelijk het gebruik van wegwerpplastic in
de gemeente beperken, ook op evenementen

09-072019

Lammers, H

Perspectievennota 2019
Afvalscheiding voor de gemeentelijke organisatie

Maatschappij en
Ontwikkeling en
Publiekszaken en
Veiligheid
Advies en
Ondersteuning en

Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij

s.v.z. 13-09-2019
Intern overleg geweest met gemeentewerken. Voor het
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Datum
Raad

Portefeuillehoude
r

09-072019

Lammers, H

09-072019

Vemer, P

09-072019

Thijsen, M

09-072019

De Graaf, H

09-072019

De Graaf, H

09-072019

Kraaijenbrink, R

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

zo snel mogelijk invoeren

Gemeentewerken

Perspectievennota 2019
In het uitvoeringsprogramma biodiversiteit dat in
najaar 2019 komt, het voorstel ‘openbare
snoepwinkels’(gemeentelijk groen beplanten met
fruitbomen en –struiken) meenemen. Dit is geen
toezegging dat dit er ook direct gaat komen, maar
wel dat over de mogelijkheden nagedacht wordt en
deze worden meegenomen in het programma,
zodat hierover in het najaar gediscussieerd kan
worden.
Perspectievennota 2019
Schriftelijk antwoord op de vraag welke concrete
maatregelen het nieuwe college heeft genomen
ten opzichte van voorgaande colleges om van
Tynaarlo een MKB-vriendelijke gemeente te
maken en welke concrete acties er worden
genomen voor ZZP’ers.
Perspectievennota 2019
In de begroting voor 2020 een voorstel voor een
nieuwjaarsreceptie inclusief kosten opnemen

Gemeentewerken

gemeentehuis hebben wij een contract met Assen voor
het ophalen van onze bedrijfsafval. Er zal contact
gezocht worden met Assen en besproken gaan worden
of zij hier invulling aan kunnen geven. Zo niet, kijken
welke andere oplossingen er zijn. Traject zal wel even
duren. Verwachting is eind oktober een volgende
stavaza te kunnen geven.
s.v.z. 18 juli 2019
In tweede helft van dit jaar komt er een beleidsstuk

Perspectievennota 2019
Schriftelijk antwoord op de vraag welke concrete
maatregelen worden/zijn genomen voor de
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in 2019
Perspectievennota 2019
In overleg gaan met corso over eventuele
ruimteproblemen voor de bouw van corsowagens

Ruimte en
Ontwikkeling

Perspectievennota 2019
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het
inkoopbeleid van de gemeenten ten aanzien van

Advies en
Ondersteuning

Maatschappij en
Ontwikkeling

HCI

Ruimte en
Ontwikkeling

Brief verzonden 17 oktober 2019.
Afgehandeld d.d. 17 oktober 2019
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Datum
Raad

Portefeuillehoude
r

09-072019

De Graaf, H

09-072019

Vemer, P

09-072019

De Graaf, H
Gopal, O

10-092019

Lammers, H

Omschrijving
levensmiddelen meer lokaal en biologisch te
maken
Perspectievennota 2019
brief met schriftelijke antwoorden op de drie vragen
over de bibliotheek naar de raad sturen:
 In het kader van bezuinigingen op de
bibliotheek is gekeken naar lagere
huisvestingslasten, die lijken nu niet
omlaag te gaan. Is dat realistisch en in
hoeverre brengt dit de bezuinigingen
in gevaar?
 Leidt dit er eventueel toe dat er een
vestiging van de bibliotheek moet
sluiten?
 Laten we het dorpshuis in Eelde nu
opknappen voor een voorziening die
misschien binnenkort wel verkleind of
verdwijnt?
 Weet het college zeker dat Trias met
alle gebruikers van het dorpshuis in
Eelde goede afspraken heeft gemaakt
over het gebruik nadat de bibliotheek
zijn intrek heeft genomen?
Deze brief wordt uiterlijk 5 september naar de raad
gestuurd, zodat deze door het presidium
geagendeerd kan worden voor de
raadsvergadering van 24 september of 8 oktober.
In afwachting van deze brief worden er geen
onomkeerbare besluiten genomen.
Perspectievennota 2019
Mystery guest inzetten voor verbetering
gemeentelijke dienstverlening
Perspectievennota 2019
Er zal gekeken worden hoe meer ken- en
stuurgetallen kunnen worden toegevoegd aan de
rapportages richting de raad.
Vragenrecht: Stremming Beethovenweg openbaar
vervoer

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

Mens en Maatschappij

Brief met antwoord op de vragen is verzonden naar de
raad.
Afgehandeld d.d. 25 september 2019

Publiekszaken en
Veiligheid

s.v.z. 3 oktober 2019
Offerte inzet Mystery guest is opgevraagd.

Controller

Gemeentewerken

Dit is een gevolg van miscommunicatie. De procedure
is besproken binnen het uitvoerende team om herhaling
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Datum
Raad

10-092019

Portefeuillehoude
r

Lammers, H

10-092019

Kraaijenbrink, R

10-092019

Lammers, H

Omschrijving
Er is pas laat bij de openbaar vervoersdiensten
gemeld dat de Beethovenweg gestremd zou
worden en ook verder is er slecht
gecommuniceerd. Bovendien vraagt zij zich af
welke oplossing er is voor de bushaltes langs de
gestremde weg. Dhr. Hageman vult aan dat ook in
Zuidlaren een weg is gestremd waarover geen
informatie was te vinden via de gemeentelijke
website. Wethouder Lammers geeft toe dat het niet
goed is gegaan in Eelde en dat hij het signaal uit
Zuidlaren serieus neemt, hij zegt toe dat hij hierop
voor de volgende vergadering terug zal komen.
Vragenrecht: Shared Space in Eelde, wanneer
krijgen inwoners te horen en te zien waar Shared
Space begint en eindigt
Wethouder Lammers heeft contact gezocht met
het kenniscentrum Shared Space. Dit
kenniscentrum komt de Shared Space in Eelde
bekijken en wat daar uit komt, zal zo snel mogelijk
met de raad gedeeld worden.
Omgevingsvergunning damwanden Garmpoleiland
De bedragen van de leges zijn zwart gelakt.
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe uit te zoeken
waarom dit is gebeurd en dit met de raad te delen.

Afdeling

Afdoening/stand van zaken
te voorkomen.
Afgehandeld d.d. 16 september 2019

Gemeentewerken

s.v.z. 16 september 2019
Er komt een brief met tekst over Shared Space.

Ruimte en
Ontwikkeling

Op het aanvraagformulier voor de
omgevingsvergunning wordt gevraagd of
persoonsgegevens en kosten openbaar mogen worden
gemaakt. De aanvrager heeft in dit geval beide vragen
met ‘neen’ beantwoord. Als gevolg hiervan mogen wij
ook legesbedragen niet openbaar maken: deze zijn
terug te rekenen naar bouwkosten. De raadsstukken
zijn openbaar, zodat wij ook in de stukken naar de raad
deze informatie onleesbaar hebben moeten maken.
Afgehandeld d.d. 10 oktober 2019

Fietspaden, Wegen en Knelpuntenplan
Bij instemming met het raadsvoorstel wordt slechts
ingestemd met de denkrichting in het FWK-plan en
dus niet met details over uitvoering, die details
komen pas later aan de orde

Gemeentewerken
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Datum
Raad
10-092019

Portefeuillehoude
r
Lammers, H

Omschrijving

Afdeling

Fietspaden, Wegen en Knelpuntenplan
De gevaarlijke situaties binnen de voorgelegde lijst
worden als eerste opgepakt.

Gemeentewerken

10-092019

Gopal, O

Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0
Informatieavond voor einde van het jaar over
proces duurzaamheid.RES

Maatschappij en
Ontwikkeling

Afdoening/stand van zaken

s.v.z. 26 september 2019
Informatieavond is op 26 november.

