
Voor andere selectieopmaak gebruik de knop sorteren 
 

 
 

Lijst met toezeggingen raadsvergadering t.b.v. raadsvergadering van 25 juni 2019                                  S. v. z. : 13 juni 2019 

Agendapunt: 3 

Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

7-3-2017 Thijsen, M 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.  

Advies en 
Ondersteuning 

 

19-12-2017 Gopal, O Harmonisatie Kinderopvang 
Het college B&W zegt de raad toe jaarlijks een evaluatie te 
houden en de raad daarover te informeren. 

Mens en 
Maatschappij 

 

17-4-2018 Thijsen, M Informatieavond over risico’s drugslaboratorium Publiekszaken en  
Veiligheid 

 

5-6-2018 Kraaijenbrink, R. 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. 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

10-7-2018 Thijsen, M Bijeenkomst aardbevingsschade 
Het college B&W zegt toe dat er een bijeenkomst 
(aardbevingsschade) komt zodra het nieuwe 
schadeprotocol er is.  

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 

13-11-2018 Graaf, de H Najaarsbrief 
Bij de begroting van 2020 wordt gekeken in hoeverre 
onderlinge verbanden met hyperlinks kunnen worden 
aangegeven 

Advies en 
ondersteuning 

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.  
 

27-11-2018 Gopal, O Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke 
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 

Mens en 
Maatschappij  
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag of we 
voldoen aan de quota van de participatiewet. 
 

27-11-2018 Gopal, O Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke 
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 
College zegt toe dat bij de cofinancieringseis in de 
stimuleringsregeling bij vrijwilligersorganisaties niet alleen 
naar financiële cofinanciering wordt gekeken. Inzet van 
vrijwilligers kan bijvoorbeeld ook als cofinanciering worden 
aangemerkt.  

Mens en 
Maatschappij 

 

11-12-2018 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 

 

11-12-2018 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   

11-12-2018 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  

11-12-2018 Thijsen, M Algemene plaatselijke verordeningen Tynaarlo 2019 
College zegt toe om uiterlijk in juli 2019 hyperlinks op de 
website te hebben geregeld zodat de APV beter 
doorzoekbaar wordt. 
 

Juridische Zaken  

22-01-2019 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 
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

12-03-2019 Gopal, O Startnotitie inkoop WMO-Jeugdzorg 2020 
De raad wordt minimaal twee maal geïnformeerd tijdens 
het komende traject inkoop 

Mens en 
Maatschappij 

 

26-3-2019 Vemer, P Ingekomen brief ‘Drents op Stee’ 
Burgemeester zegt toe dat er voortaan jaarlijks een Drents 
boek naar alle basisscholen in de gemeente wordt gestuurd 

Mens en 
Maatschappij 

 

26-03-2019 Vemer, P Ingekomen brief  ‘Drent op Stee’ 
Voor de begroting komt het college met een voorstel ten 
aanzien van tweetalige plaatsnaamborden 

Gemeentewerken  

09-04-2019 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 

 

09-04-2019 Vemer, P 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 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

21-05-2019 Thijssen, M Werven mensen vrijwilliger brandweer 
De raad per mail zal worden geïnformeerd over welk 
promotiemateriaal is gebruikt 

Publiekszaken en 
veiligheid 

 

21-05-2019 Thijssen, M Coördinatieregeling bestemmingsplan, 
omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de 
bouw van een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te 
Eelderwolde 
Griffier en voorzitter zullen een procedureel voorstel in het 
presidium doen voor afronding van dit onderwerp, dit gaat 
met name over de juridische onderbouwing en de 
communicatie over de gevolgen van het genomen 
raadsbesluit 

Griffie  

21-05-2019 Vemer, P Brief college voortgangsrapportage stichting Baasis 
De griffie zal in overleg met het presidium een avond over 
en met stichting Baasis organiseren 

Griffie Informatieavond 24 juni 2019 
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

21-05-2019 Vemer, P Jaarstukken 2019 Groningen – Drenthe 
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. 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

11-06-2019 Lammers, H Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel Groningerweg 
naar sluis De Punt en Vrieserweg 
De raad krijgt een kaart toegestuurd waarop duidelijk wordt 
over welke wegdelen dit voorstel precies gaat, en op deze 
kaart zal ook te zien zijn welke andere fietspaden moeten 
worden aangesloten op de fietsnelweg 

Gemeentewerken  

11-06-2019 Lammers, H Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel Groningerweg 
naar sluis De Punt en Vrieserweg 
Inzaaien van bermen/biodiversiteit bevorderen  

Gemeentewerken  

 


