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Datum 
Raad

Portefeuillehouder Omschrijving Domein Afdoening/stand van zaken

2021
14-12-21
7

J. Vellinga Ontwikkelrichting centrum Zuidlaren
- Didam uitspraak t.w. ‘Arrest Verkoop 

onroerende zaak door overheidslichaam’ 
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 

Fysiek s.v.z. 19 september 2022
- rond het “Didam-arrest” ontwikkeld zich de nodige 
jurisprudentie. Het is nog onduidelijk welke impact dit 
kan hebben. In de komende maanden wordt dit  verder
uitgezocht.
- er is gestart met de uitwerking van de plannen voor 
verbeteringen in het centrum en de studie naar de 
invulling van het voorterrein PBH. Alle verzamelde 
input vanuit rapporten, reacties van bewoners en 
ondernemers wordt daarin meegenomen. Naar 
verwachting zullen de 1e verkenningen begin 2023 
gereed zijn. De planning is er op gericht medio 2023 de 
plannen ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

s.v.z. 7 maart 2023: brief over planning verstuurd aan 
raad: Mozard 1425120
https://raad.tynaarlo.nl/documenten/beantwoording-
vragen-fractie-CDA-planning-centrumontwikkelingen-
Eelde-en-Zuidlaren.pdf 
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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

J. Vellinga 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 
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. 

Fysiek s.v.z. 22 september 2022
In de afgelopen 6 maanden is het niet tot een gelijk 
gekomen. De manege doet niet vrijwillig afstand van de
door haar geclaimde (vermeende) rechten. Om 
vertraging van de ontwikkeling van Laarhove te 
voorkomen, is het noodzakelijk om nu de volgende stap
te zetten in het juridische traject. Dit loopt parallel aan 
de gesprekken inzake het vinden van een andere 
locatie.

2022
8-3-22
11

M. Thijsen Evaluatie regeling zonder meer NMD
Toezegging uit de brief van de bestuurders van de 
NMD d.d. 8 februari 2022 dat in artikel 3, tweede lid: 
‘Onder het sociale domein verstaan we met dit 
artikel alléén activiteiten die vallen onder de 
reikwijdte van de WMO en de Jeugdwet én die 
betrekking hebben op de aan NMD-samenwerking 
toebedeelde werkzaamheden.’ En de toezegging 
van de burgemeester dat de raden betrokken 
worden bij de evaluatie van de regeling en het 
eventueel schrappen van artikel 3, lid 2,  

Mens en Maatschappij

5-7-2022 J. Peters Hoofdweg Eelde
Wethouder Peters doet de volgende toezegging: met
de kennis van nu blijft de bus op de huidige route 
rijden tijdens de werkzaamheden aan de Hoofdweg. 
Mocht dat veranderen dan zal de raad hierover 
geïnformeerd worden. 

Fysiek

27-9-2022
+ 

H. de Graaf Aanvragen sportaccommodatiesubsidies / 
Herijking sportbeleid

Mens en maatschappij
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11-10-2022 Wethouder De Graaf zegt toe dat in de 
perspectievennota die in 2023 wordt voorgelegd 
voor de begroting van 2024, een herijking staat van 
het sportbeleid.  

11/10:
De heer Weering:  In de raadsvergadering van 27
september  is  de  volgende  toezegging  gedaan:
‘Wethouder  De  Graaf  zegt  toe  dat  in  de
perspectievennota  die  in  2023  wordt  voorgelegd
voor de begroting van 2024, een herijking staat van
het sportbeleid.’ De heer Weering merkt op dat de
raad eerst een besluit over het beleid moet nemen
voordat het in de perspectievennota verwerkt wordt.
Verder gaat het volgens de heer Weering over het
ABC-beleid en niet het sportbeleid. Wethouder De
Graaf geeft aan dat het gaat om het ABC-beleid, dat
is een correcte aanvulling. De uitkomsten van het
beleid  zullen  worden  meegenomen  in  de
perspectievennota,  en  voor  de  perspectievennota
zullen de beleidskeuzes gemaakt zijn. 

8-11-2022 M. Ririhena Communicatie: Qua communicatie kan er nog een 
verbeterslag worden gemaakt. Het college komt met 
een plan in het eerste kwartaal 2023. Cultuurvisie 
staat gepland in derde kwartaal 2023
 

Dienstverlening s.v.z. 9 januari 2023
Het eerste onderdeel van de raadsbijeenkomst 
bedrijfsvoering op 7 februari 2023 zal in het teken 
staan van de communicatie van de gemeente.
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