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Lijst met toezeggingen raadsvergadering t.b.v. raadsvergadering van 8 februari 2022                              S. v. z. : 27 januari 2022 

Agendapunt: 3 

Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

  2017   

7-3-2017 
1 

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. 
MTO 19 mei 2021 
Afgesproken dat deze toezegging uiterlijk 1 juli 2021 
wordt afgehandeld. 
s.v.z. wijzigingsverordening in raad 12 oktober 
2021.  
Continue proces – kan van lijst af. 
Nav raad 28 september: kan niet van de lijst. Planning 
is dat de APV op 2 november op de agenda van de 
raad staat tezamen met een voorstel branchezonering. 
s.v.z. 28 oktober 2021 
brief verzonden Beleidsregels standplaatsen gemeente 
Tynaarlo 2021 

  2019   
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

  2020   

21-04-20 
1 

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. 
s.v.z 19 februari 2021 
Voor juli 2021 volgt er een update  
MTO 31 maart 2021 
De planning wordt ambtelijk nog een keer gecheckt 
door de verantwoordelijk ambtenaar, maar afhandeling 
voor 3 juli wordt nog steeds verwacht. 
s.v.z. 21 april 
Ambtelijk is de planning gecheckt. Er wordt nog steeds 
gekoerst op 3 juli. 
s.v.z. 11 oktober 2021 
Nieuwe wetgeving voor wegwerpplastics per 3 juli 2021. 
Poster wordt o.a. gebruikt bij de Zuidlaardermarkt. Brief 
volgt. 
 

27-10-2020 
5 

H. van den Born Accommodatiebeleid Zuidlaren 
Wethouder De Graaf zegt toe dat de huisvesting van 
de culturele sector niet wordt vergeten 

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 
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

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. 

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. 
MTO 31 maart 2021 
Gezien de s.v.z. hierboven is de bedoeling van de 
toezegging nog niet goed uitgezet in de organisatie. De 
toezegging gaat over alles behalve sport, de update 
gaat over alleen maar sport. De verantwoordelijk 
manager gaat dit nog een keer goed beleggen in de 
ambtelijke organisatie. 
MTO 21 april 2021 
Griffier gaat met manager SD afstemmen of deze 
toezegging ook in zijn team voldoende helder is. 
s.v.z. 22 april 2021 
Er wordt gewerkt aan een collegebrief over de visie op 
het gebruik van accommodaties waaraan de gemeente 
een financiële bijdrage levert door andere organisaties 
dan sport en onderwijs. Begin oktober naar de raad 
Agendering raadsagenda 12 oktober. IVM tijd niet 
behandeld. Investeringsplanning behandeld en 
vastgesteld in raad 23 november. 
s.v.z. 19 januari 2022 

Brief inzake ‘Uitkomst Onderzoek mogelijkheden 

wijkcentrum Zuid-Es’ verzonden.  
Afgehandeld d.d. 19 januari 2022 
 

15-12-2020 
6 

H. van den Born 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 
s.v.z. 2 december 2021 
Brief s.v.z Vries Zuid en erfpacht geplaatst in RIS. 
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

15-12-2020 
8 

H. van den Born 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  
 
 
 

  2021   

09-02-2021 
2 

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. 
RWG Duurzaamheid 31 maart 2021 
De problematiek van de warmtepompen stond op de 
agenda. Er is een werkgroep van vier 
raadsleden/steunfractieleden gevormd die zich in deze 
materie gaat verdiepen. 
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Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

MTO 2 juni 2021 
Er zijn door de werkgroep op 15 april vragen gesteld, 
maar deze zijn nog niet beantwoord, dit duurt te lang. 
Beantwoording vragen van werkgroep verzonden op 16 
juni 2021. 
Svz 8 dec 21: op 9 november advies gevraagd aan 
ambtelijke organisatie inzake juridische aspecten in te 
dienen motie. Ambtelijk second opinion gevraagd bij 
VNG. In afwachting van reactie.  

11-05-21 
9 

M. Thijsen Bevindingen rekenkameronderzoek doorwerking 
aanbevelingen 2014-2020 
De heer Hageman: vraagt zich namens de VVD af 
wanneer het college op de eerste toezegging uit de 
bestuurlijke reactie zal terugkomen en krijgt van de 
burgemeester de toezegging dat het college daarop 
schriftelijk zal terugkomen.  
 
Het gaat om de aanbeveling: In beeld brengen in 
hoeverre de aanbeveling van het rapport ‘Privacy in 
het Sociaal Domein’ zijn uitgevoerd. 

Sociaal Domein MTO 2 juni 2021 
In de omschrijving is verduidelijkt om welke 
aanbeveling het gaat en op basis daarvan is de 
toezegging verplaatst van Concernstaf naar Sociaal 
Domein. De manager SD vraagt achtergrondinformatie 
bij Concernstaf en zorgt voor afhandeling van de 
toezegging. 
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11-05-21 
11 
 
 
 
 
11-12-07 
14 

H. van den Born Integraal plan huisvestingsopgaven Eelde 
Wethouder De Graaf zegt toe dat er aan het einde 
van de collegeperiode van het huidige college een 
integraal plan ligt voor alle huisvestingsopgaven in 
Eelde. 
 
Aanvulling toezegging raad 7 december 2021: 
Bij de eerder toegezegde inventarisatie van het 
vastgoed in Eelde wordt een extra element 
toegevoegd dat gaat over de dorpshuizen van 
Eelde, Zuidlaren en Vries.  
 
 

Sociaal Domein MTO 2 juni 2021 
Afhankelijk van hoe breed deze toezegging moet 
worden opgevat, betwijfeld het MT of deze toezegging 
uitvoerbaar is. Dit zal worden besproken met de 
portefeuillehouders en het college waarna de raad zal 
worden geïnformeerd. 
s.v.z. 7 december 2021 
In overleg met wethouder Vemer en vd Born werken we 
een Plan van Aanpak uit ten behoeve van het nieuwe 
college. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de 
huisvesting van de diverse maatschappelijke 
organisaties in de toekomst vorm zou kunnen krijgen. 

 
8-6-21 
13 

M. Thijsen Hoofdweg Eelde 
De burgemeester zegt toe dat er een informatieve 
brief van het college komt waarin wordt toegelicht 
hoe de gesprekken met de inwoners over de 
definitieve inrichting zijn verlopen en hoe het 
definitieve ontwerp eruit is komen te zien. 
 

Gemeentewerken s.v.z 11 oktober 2021 
Er kan pas een definitieve brief gemaakt worden als alle 
stappen doorlopen zijn. De eerste stap is net gezet met 
een schetsontwerp, daar volgt een voorlopig ontwerp, 
dan een definitief ontwerp en dan een uitvoeringsplan. 
Medio voor jaar 2022 is dit proces afgerond.  

14-9-21 
19 

R. Kraaijenbrink Zienswijze RUD 
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe de zienswijze van 
de raad mee te nemen naar het bestuur van de 
RUD, ter harte te nemen en in het bestuur van de 
RUD met verve te verdedigen. 

Publiekszaken & 
advies 

 

11-10-21 
4 

H. Wiersema Vragenrecht presentatie schetsontwerp Hoofdweg, 
Eelde 
Wethouder Wiersema zegt toe de communicatie 
alsnog duidelijker vorm te geven en een 
inloopbijeenkomst te organiseren.  
 

Gemeentewerken  

23-11-21 
6 

H. van den Born Investeringsplanning sport- en welzijn  
De heer Van den Born doet de toezegging dat er 
een totaaloverzicht aan de raad wordt gestuurd van 
welke complexen we allemaal hebben, of deze 
complexen voldoende verduurzaamd zijn en wat zou 
mogelijk in de toekomst nog moeten worden 
gedaan. 
 

Sociaal Domein  

14-12-21 
7 
 

R. Kraaijenbrink Ontwikkelrichting centrum Zuidlaren 
- Didam uitspraak t.w. ‘Arrest Verkoop 

onroerende zaak door overheidslichaam’ 

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling 
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d.d. 26 november 2021. De raad wordt op 
de hoogte gehouden van de jurisprudentie 
of ontwikkeling die uit dit arrest voortkomt 
indien dit impact heeft op de plannen voor 
de centrumontwikkeling Zuidlaren.  

- De raad wordt op de hoogte gehouden van 
de ontwikkeling van de plannen voor het 
pand aan de Stationsweg 33.  

- Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat het 
college na het besluit verder zal gaan met 
de uitwerking van de plannen voor de 
invulling van het terrein. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met zaken als: 
Informatie van inwoners uit beschikbare 
rapporten zoals ‘Leefbare Ruimte’ en 
informatie over verkeersstromen nu de 
rondweg uit de plannen zijn geschrapt.  

- Die nadere invulling wordt ter besluitvorming 
aan de raad voorgelegd. Er is geen 
inschatting te geven van de termijn. Deze 
raadsperiode zal er geen concrete 
uitwerkingen komen.  

- De raad uit zijn bezorgdheid over de vraag 
of als er nu ingestemd wordt met besluitpunt 
1a er nog ruimte is voor aanvullende 
invulling op het terrein, zoals een 
gezondheidscentrum of culturele activiteiten. 
De wethouder geeft in reactie daarop aan 
dat hij hiervoor mogelijkheden ziet.   

- Er lag een opdracht van de raad, de 
wethouder heeft deze niet kunnen uitvoeren 
en heeft daarom het voorliggende voorstel 
nu aan de raad voorgelegd. Als de nieuwe 
opdracht er komt en niet haalbaar is om 
welke reden dan ook, dan komt het college 
terug naar de raad en bepaalt de raad waar 
de raad wil beginnen.  

 

21-12-21 
8 

R. Kraaijenbrink Ontwikkelrichting Zuidlaren 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder 
Kraaijenbrink dat hij bereid is geen juridische 
stappen te ondernemen mits de manege de 
bruikleenovereenkomst tekent, de komende 6 

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling.  
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maanden gebruikt kunnen worden voor om na te 
gaan of er mogelijk nog een oplossing kan worden 
gevonden en dat rechten of vermeende rechten niet 
afgenomen worden, trekt de heer Franke de motie 
in.  

 
25-01-22 
13 

R. Kraaijenbrink Handhaving overlast warmtepompen   
Wethouder Kraaijenbrink doet de toezegging dat de 
raad wordt geïnformeerd over een inventarisatie van 
schrijnende gevallen en mogelijke subsidies voor 
‘voorlopers’ om oude warmtepompen aan te       
passen of vervangen. De raad zal tevens worden 
geïnformeerd over wat het college doet bij de 
aanpak van excessen.   

Publiekzaken & advies  

 


