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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. 

Publiekszaken en 
Advies

s.v.z. 26 augustus 2019
APV is diverse malen gewijzigd en de 
standplaatsbepalingen zijn hetzelfde gebleven. Op 
termijn zal het standplaatsenbeleid geactualiseerd 
worden.
s.v.z. 11 november 2020
Analyse standplaatsenbeleid wordt op 16 november in 
PHO met R. Kraaijenbrink besproken. 

s.v.z. 7 december 2020
In PHO met R. Kraaijenbrink van 11 november is 
besloten om de Brink in Zuidlaren een 
uitzonderingspositie te geven. Dit houdt in dat de 
standplaatsen verordening verder moet worden 
uitgewerkt en juridisch dichtgetimmerd.
De verwachting is dat in het eerste kwartaal de nieuwe 
standplaatsen verordening wordt opgeleverd. 
Een werkgroep pakt dit op, op basis van een nog uit te 
werken stappenplan.
s.v.z. 10 maart 2021
Planning was in week 10 een conceptversie op te 
leveren. Dat is niet gelukt. Planning schuift 3 weken op.

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 & Duurzame 
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 plaatsing van 
extra trillingsmeters.
s.v.z. 7 november 2019
Over plaatsing extra trillingsmeters is de raad 
geïnformeerd op 14 juni 2019. Dit punt is afgehandeld. 
Wat betreft de informatiebijeenkomst is de s.v.z. 26 
februari 2019 nog van toepassing. 
s.v.z. 12 maart 2020
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Het college heeft in haar brief van 23 januari nog eens 
bevestigd dat er later dit jaar een bijeenkomst zal 
worden georganiseerd, zodra de invulling van het 
schadeprotocol gestalte krijgt.
s.v.z 27 oktober 2020
Via een brief aan de Minister op 24 september 2020 
heeft het college haar zorgen geuit over de 
schadebehandeling en over het meetnetwerk. De 
Minister is gevraagd op korte termijn duidelijkheid te 
geven over deze onderwerpen en hierover in 
samenspraak met de gemeenten in de regio een 
bijeenkomst te organiseren. 
s.v.z. 11 januari 2021
Op 20 april 2021 wordt een digitale raadsbijeenkomst 
georganiseerd over schadebehandeling door mijnbouw

12-03-
2019

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

Sociaal Domein s.v.z. 10 oktober 2019
Raad is op 8 oktober geïnformeerd via Najaarsbrief 
2019. Dit jaar volgt nog verdere informatie.
s.v.z. 4 maart 2020
Raad wordt via de Voorjaarsbrief opnieuw geïnformeerd

29-10-
2019

Thijsen, M Verder ontwikkelen vergadermodel gemeenteraad 
Tynaarlo
Tot de evaluatie zullen er geen grote uitgaven 
worden gedaan voor de voorgestelde 
veranderingen

Griffie s.v.z. 4 maart 2020
De evaluatie staat gepland in de zomer van 2020.
s.v.z. 2 juli 2020
Vanwege corona is de evaluatie gepland eind 2020.
s.v.z 4 februari 2021
Op 8 februari 2021 digitale bespreking evaluatie 
raadstafel
s.v.z. 5 maart 2021
De uitkomsten van de evaluatie zijn naar de raad 
gestuurd en worden 16 maart besproken in het 
presidium

05-11-
2019

Gopal, O Begroting 2020
Het college gaat de raad regelmatig per brief op de 
hoogte stellen van het al of niet doorgaan van het 
abonnementstarief voor de WMO

Sociaal Domein s.v.z. 29 november 2019
Het college inventariseert wat de mogelijke gevolgen 
zijn van het wel of niet invoeren van het 
abonnementstarief voor de WMO. Zodra meer 
duidelijkheid is zullen wij uw raad hierover per brief 
informeren. 
s.v.z. 24 december 2020
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Er wordt ambtelijke gewerkt aan een bestuurlijke 
opdracht in NMD-verband.

17-12-
2019

O. Gopal Ontwikkelingen Espria en Cosis
De raad zal worden geïnformeerd worden over de 
duiding van de rechterlijke uitspraak en over de 
vragen die de heer Spekschate heeft gesteld, voor 
zover dit juridisch kan. Er wordt nog bekeken in 
welke vorm. Dit kan een brief zijn maar 
bijvoorbeeld ook een bijeenkomst van de 
raadswerkgroep Sociaal Domein.

Sociaal Domein s.v.z. 24 december 2020
- Op 13 december 2019 hebben is brief aan de 

raad verzonden.
- Op 18 december 2019 vonnissen naar de raad 

verzonden (Espria vs. NMD gemeenten en 
Cosis vs. NMD gemeenten).

- Op 24 december 2019 college besluit.
- Op 24 december 2019 de raad het NMD-memo 

gestuurd.
Afgehandeld d.d. 11 maart 2021

21-04-20 M. Thijsen Terugdringen gebruik wegwerpplastic bij 
evenementen 
Motie vreemd aan de agenda ingediend door 
fractie Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks, 
ChristenUnie en Gemeentebelangen 
Besluit raad: De motie wordt aangehouden na de 
volgende toezegging van burgemeester Thijsen: 
Zodra de Algemene Maatregel van Bestuur over 
wegwerpplastic bekend is en voordat deze van 
kracht is, zal het college de raad laten weten hoe 
zij uitvoering gaat geven aan het terugdringen van 
wegwerpplastic bij evenementen.

Gemeentewerken s.v.z. 18 augustus 2020
wachten op het landelijke besluit (medio 2021) voordat 
wij het gaan opnemen.

Stand van zaken van de Europese SUP-richtlijn

De Europese Commissie heeft de SUP-richtlijn opgesteld  
om wegwerpplastic in zee tegen te gaan. De 
onderhandelingen over deze richtlijn tussen de 
Europese milieuministers en het Europees parlement 
zijn afgerond. Dat betekent dat alle EU-lidstaten deze 
richtlijn moeten opnemen in hun wetgeving. Ook 
Nederland. Nederland werkt de wetgeving uit in een 
Algemene maatregel van bestuur (AMvB). In mei 2020 
kan iedereen reageren op de concept AMvB via een 
internetconsultatie. De nieuwe wetgeving gaat in op 3 
juli 2021.

MTO 17 februari 2021
Planning voor afdoening wordt doorgegeven aan de 
griffie.
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12-05-20 M. Thijsen Voldoende aandacht aan gevolgen Corona in de 
P&C Cyclus
Naar aanleiding van de motie vreemd aan de 
agenda (ingediend door PvdA, VVD en GB) - 
gemeentelijk steunpakket voor ondernemers, 
maatschappelijke & culturele instellingen en 
inwoners in verband met de corona crisis, zegt de 
burgemeester toe: dat in de P&C-stukken van de 
gemeente de komende tijd voldoende aandacht zal 
worden besteed aan de gevolgen van Corona. 
Naar aanleiding van de reactie en de toezegging 
wordt de motie ingetrokken. 
12 mei 2020

Publiekszaken  & 
Advies

 

9-6-2020 O. Gopal Kadernota Sociaal Domein 2020-2024
Het college gaat uitzoeken waar nu exact de grote 
stijging van het aantal jeugdige cliënten in de 
gemeente Tynaarlo ligt. Deze toezegging wordt 
gedaan in antwoord op de vragen van dhr. 
Spekschate: ‘Hoe kan het dat in twee jaar de 
jeugdzorg van 500 naar 630 cliënten stijgt? Wat is 
er aan de hand met de jeugd binnen Tynaarlo? 
Herkennen de scholen deze problematiek ook? Is 
het probleem schooluitval? Drugsproblematiek? 
Schulden? Iets anders? Of is het iets 
administratiefs? En waar gaat de 11,2 miljoen 
feitelijk aan op? Aan de uitvoering door 
jeugdzorginstellingen? Of aan overhead?

Sociaal Domein S.v.z 3 november 2020
In de presentatie aan de raad is het dit aangehaald, 
maar ook uitgelegd dat het presenteren van dit soort 
cijfers, door het klantgericht registratiesysteem, veel 
meer onderzoek vraagt dan het enkel uitdraaien van de 
data.
s.v.z 24 december 2020
In 2021 wordt ingezet op een passende manier van 
monitoren. 
s.v.z. 11 maart 2021
Voor de jaarrekening 2020 wordt nu de laatste hand 
gelegd om zowel de inhoudelijke als financiële 
informatie over hoeveel we uitgeven en waaraan uit de 
systemen gehaald. Tevens gaan de vragen van Follow 
the money over de geldstromen in de jeugdzorg over 
vergelijkbare onderwerpen. Het college werkt mee aan 
de vragen van FtheM en verwacht in april de informatie 
te hebben. Nb: het is een hele klus met veel handwerk 
om de informatie boven tafel te krijgen. Deze gang van 
zaken wensen we om te bouwen en te moderniseren.

22-09-20 M. Thijsen Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   3   
september 2020  )  
Wanneer de inwoner van brief 263 wordt 
beantwoord en hoe ervoor gezorgd wordt dat dit 

Griffie Besproken in presidium van 17 november 2020.
s.v.z. 28 januari 2021
Op 1 februari digitale bijeenkomst met de werkgroep 
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niet meer gebeurt. De voorzitter zegt toe dat hij op 
de eerste vraag schriftelijk terug komt en stelt voor 
om de tweede vraag als bespreekpunt te 
agenderen in de raad.

Communicatie, Informatie en Planning.
Afgehandeld d.d. 09 maart 2021

06-10-20 O. Gopal Programma Duurzaamheid 2020-2030
Wethouder Gopal zegt toe dat de nulmeting op 
basis waarvan de evaluatie wordt gedaan uiterlijk 
het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar is.

Ruimte & Duurzame 
ontwikkeling

MTO 17 februari 2021
Stand van zaken wordt doorgegeven aan de griffie.

27-10-20 H. de Graaf Accommodatiebeleid Zuidlaren
Wethouder De Graaf zegt toe dat de huisvesting 
van de culturele sector niet wordt vergeten
en niet in de kou komt te staan, hoewel dit geen 
deel uitmaakt van voorliggend voorstel. Bovendien 
zegt de wethouder toe dat hij zal kijken naar de 
mogelijkheden voor een wijkcentrumfunctie in de 
wijk Zuid-Es, bijvoorbeeld in De Zwet, met het oog 
op de veranderende demografie van deze wijk.

Sociaal Domein s.v.z 11 maart 2021
In het in 2020 vastgestelde Accommodatiebeleid 
Zuidlaren is realisatie voorzien van een nieuwe sport- 
en metahal op de locatie Zuid–Es; nieuwe sportkantines 
voor hockey- en korfbal en uitbreiding met een half 
hockeyveld. Daarnaast heeft de raad – ook op 27 
oktober 2020 – ingestemd met een verbetering van de 
voetbalaccommodatie De Wenakkers. Er worden hier in 
2021 drie O2-sportvelden aangelegd; er komt nieuwe 
LED-veldverlichting; de beregeninginstallatie wordt 
vervangen; en de kleedaccommodatie wordt 
overgedragen aan en gerenoveerd door FC Zuidlaren.

27-10-20 P. Vemer Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs gemeente Tynaarlo.
Wethouder Vemer zegt toe dat hij aandacht zal 
hebben voor de wijzigende omstandigheden
door pandemieën, zoals nu de COVID-19-
pandemie.

Sociaal Domein s.v.z. 19 november 2020
Het onderwerp wordt bij de volgende LEA, Lokaal 
Educatieve Agenda, meegenomen. Dat is een overleg 
met alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.
Komt tering in de jaarrekening 2020.
s.v.z. 1 maart 2021
is meegenomen in het LEA overleg. Komt terug in de 
jaarrekening 2020.
Afgehandeld d.d. 11 maart 2021

15-12-20 H. de Graaf Vries Zuid, erfpacht
Wh De Graaf doet de toezegging dat bij de 
herziening/actualisatie van de GREX  serieus wil 
onderzoeken of het mogelijk is om daarin erfpacht 
op te nemen.

Ruimte & Duurzame 
ontwikkeling

MTO 17 februari 2021
Planning afhandeling wordt doorgegeven aan de griffie
09-03-2021 Planning: bij herziening van de GREX in 
2022
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15-12-20 P. Vemer Vries Zuid – starterslening
Wh Vemer zegt toe dat de starterslening op korte 
termijn zal worden geactualiseerd.

Ruimte & Duurzame 
ontwikkeling

Op LTA – planning is raad 13 april 2021

15-12-20 H. de Graaf Vries Zuid, marktconforme kavelprijzen
Wh De Graaf doet de toezegging dat er geen enkel 
bezwaar is om in 2023 bij de daadwerkelijke 
uitgifte van de kavels door een onafhankelijk 
bureau nogmaals te laten kijken naar de 
marktconformiteit van de kavelprijzen wordt de 
motie aangehouden

Ruimte & Duurzame 
ontwikkeling

MTO 17 februari 2021
Planning afhandeling wordt doorgegeven aan de griffie
09-03-2021 Planning: bij daadwerkelijke uitgifte van de 
kavels 

26-01-21 M. Thijsen Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   7   
januari 2021  )  
De heer Ririhena stelt vragen naar aanleiding van 
brief 373 (Bezwaar plaatsen bankje) die op de lijst 
van 5 januari stond maar nu niet meer op de lijst 
staat. Hij wil graag weten wanneer een brief van de 
lijst ingekomen stukken af gaat en hij wil op de 
hoogte worden gehouden van de afhandeling van 
deze specifieke brief. De voorzitter licht toe dat een 
brief van de lijst af gaat zodra de afdoening door 
de raad is vastgesteld en zegt toe dat de raad zal 
worden geïnformeerd over de afhandeling van brief 
373.

Sociaal Domein s.v.z. 4 februari 2021
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 26 januari 
informeren wij u graag over de voortgang van twee 
brieven met als onderwerp ‘bezwaar tegen plaatsen 
bankje en afvalbak op de kruising 
Westerstraat/Holtenweg’ (brief 373 op de LIS van 5 
januari) en ‘Bruisende kernen en vertrouwen in de 
gemeente’ (brief 365 op de LIS van 5 januari).
 
Er is telefonisch contact geweest met de 
briefschrijvers. Er wordt met de eerstgenoemde 
briefschrijver (brief 373) een nadere afspraak gemaakt. 
De beantwoording van de tweede brief (brief 365) 
volgt deze maand.  
Afgehandeld d.d. 09 maart 2021

26-01-21 P. Vemer Wet nieuw beleidskader wet inburgering
Wethouder Vemer zegt toe dat hij gaat uitzoeken 
of de mogelijke verdere besparingen op de bijstand 
verder kunnen worden gespecificeerd en dat hij 
gaat uitzoeken of jongeren in het kader van de 
maatschappelijke dienstverleningsstage kunnen 
worden ingezet

Sociaal Domein

26-01-21 P. Vemer Brief WPDA   Inkomstenvrijlating en   
meedoenpremies arbeidsinschakeling 

Sociaal Domein De bijeenkomst met de raadswerkgroep is geweest op 
17 februari jl
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Wethouder Vemer zegt toe dit onderwerp mee te 
nemen naar de raadswerkgroep Sociaal Domein, 
zodat het onderwerp technisch diepgaander kan 
wordt besproken en er in de raadswerkgroep 
besproken kan worden hoe hier onderzoek naar 
gedaan zou kunnen worden. Hierbij zullen ook 
medewerkers van de WPDA worden uitgenodigd. 

Afgehandeld d.d. 11 maart 2021

09-02-21 R. Kraaijenbrink Warmtepompen
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat wanneer de 
normen van het activiteitbesluit worden 
overschreden en dit volgens de meetsystematiek 
van de RUD kan worden bewezen, de gemeente 
handhavend zal optreden.

Publiekszaken & 
Advies

Raad 2 maart 2021: 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder 
Kraaijenbrink met betrekking tot de handhaving van 
geluidsoverlast, veroorzaakt door warmtepompen, 
vraagt de heer Pieters aan de wethouder of de 
bezwaarmaker in de eerder besproken casus al 
geïnformeerd is over de uitkomsten van het 
geluidsonderzoek door de RUD en of er op basis van dit 
onderzoek gehandhaafd kan worden. Aan de raad 
vraagt hij of de raad ook vindt dat er zo snel heldere 
regels moeten komen om geluidsoverlast door zowel 
nieuwe als oude warmtepompen te kunnen tegengaan.
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat de 
bezwaarmaker nog niet op de hoogte is gebracht van 
de uitkomsten van het geluidsonderzoek door de RUD 
en dat er op basis van het onderzoek en de huidige 
regelgeving niet gehandhaafd kan worden. Maar omdat 
er nieuwe landelijke regelgeving in de maak is, vraagt 
hij de raad deze nieuwe wetgeving af te wachten en pas 
dan te bekijken of er lokaal nog regels zijn op te stellen 
om te kunnen handhaven.

Er wordt besloten dat in de Raadswerkgroep 
Duurzaamheid met de wethouder en ambtelijke 
ondersteuning zal worden bekeken wat er kan en nodig 
is om geluidsoverlast door warmtepompen tegen te 
gaan.

2-3-21 H. de Graaf Persbericht versturen verhuur accommodaties i.r.t. 
welzijnswerk
Vragenrecht: Naar aanleiding van de gunning van 
welzijnswerk aan de Tintengroep in plaats van aan 

Sociaal Domein s.v.z 11 maart 2021
Deze vraag is momenteel in voorbereiding bij de 
beleidsmedewerkster. Zij is trekker van de overgang 
van Trias naar Tinten waarbij het gebruik van de 
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Trias per 1 mei stelt de heer Van der Meij vragen 
over de verhuur van accommodaties. Hij wil weten 
of de huidige huurders zich zorgen moeten maken 
over de verhuur na 1 mei. Wethouder De Graaf 
licht toe dat de verhuur van accommodaties geen 
deel uitmaakt van deze aanbesteding, dat er 
volgende week bestuurlijk overleg met Trias zal 
plaatsvinden en dat er op dit moment geen 
aanleiding is om aan te nemen dat er na 1 mei een 
andere huursituatie is dan nu. Hij zegt daarbij toe 
dat het college dit nog zal verduidelijken via een 
persbericht.

accommodaties tevens een onderwerp is in het 
uitvoeringsplan.

2-3-21 R. Kraaijenbrink Feitenrelaas met juridische achtergrondinformatie 
invloed op verkoop tegenhouden c.q. terugdraaien 
toestemming verkoop parkeerplaatsen Vries. 
N.a.v. vragenecht: De heer Knot stelt vragen over 
de verkoop van parkeerplaatsen in Vries. Deze 
parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de functies die 
onder worden gebracht in het oude gemeentehuis 
en daarom tegelijk met het gemeentehuis verkocht. 
De nieuwe eigenaar van het gemeentehuis wil 
deze parkeerplaatsen echter verkopen en het 
college heeft daarvoor op 9 februari toestemming 
gegeven middels een collegebesluit. De heer Knot 
stelt dat er door de verkoop te weinig 
parkeerplaatsen overblijven voor de 16 
appartementen die in het oude gemeentehuis 
gerealiseerd zullen worden en vraagt het college 
waarom deze verkoop is toegestaan.
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat de 
parkeerplaatsen waar dit besluit over gaat al niet in 
gebruik waren als openbare parkeerplaatsen en 
dat er dus door de verkoop feitelijk niets aan de 
bestaande situatie veranderd. Daarnaast geeft hij 
aan dat het college de verkoop niet kan 
tegenhouden, omdat de grond niet meer van de 
gemeente is.

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling
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De heer Knot dient de volgende motie in:
Draagt het college op:

- dit besluit in te trekken en de verkoop van 
deze parkeerplaatsen om bovengenoemde 
redenen niet door te laten gaan.

Wethouder Kraaijenbrink herhaalt dat deze 
verkoop door het college niet is tegen te houden. 
Fracties in de raad verzoeken dit onderwerp apart 
voor een volgende raadsvergadering te 
agenderen, omdat het een te groot onderwerp is 
voor behandeling bij het vragenrecht. Wethouder 
Kraaijenbrink zegt daarbij toe dat hij de raad voor 
deze bespreking zal voorzien van een feitenrelaas 
met (juridische) achtergrondinformatie over onder 
andere de invloed die het college op deze verkoop 
heeft en de juridische mogelijkheden die het 
college al of niet heeft om de verkoop tegen te 
houden en/of terug te draaien.

16-3-21 R. Kraaijenbrink Witte Vlekken Vries Zuid
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe binnen zes 
weken een brief naar de raad te sturen over het 
verschuiven van deadline voor het indienen van 
plannen voor de zogenoemde ‘witte vlekken’ in 
Vries Zuid van 1 augustus naar december en over 
de (gunnings)criteria voor deze plannen.

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling

16-3-21 R. Kraaijenbrink Parkeerplaatsen centrum Vries
Het college wordt gevraagd een brief naar de raad 
te sturen met een schriftelijke beantwoording van 
de nog niet beantwoorde vragen van de heer Knot 
en mevrouw Lubbers. Naar aanleiding van deze 
beantwoording zal het debat verder gevoerd 
worden.

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling




