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2021
22-6-21
5

R. Kraaijenbrink Centrum Eelde
draagt het college op om:
 Het voorliggende plan nu niet ter inzage te leggen.
 In overleg te treden met de projectontwikkelaar en 

betrokkenen over de mogelijkheden om, binnen de bestaande
kaders, aangevuld met onderstaande uitgangspunten, te 
komen tot een gedragen ontwikkeling van Doedens/Koops 
locatie:

 Aanvullende uitgangspunten:
o Behouden en bevorderen van het dorpse karakter en 

de sociaal cultuurhistorische kwaliteiten en functies in
het centrum van Eelde door:

o Het realiseren van kleinschalige detailhandel en/of 
maatschappelijke functies, zoals een 
gezondheidscentrum en/of een bibliotheek.

o Een reductie in het aantal bouwlagen aan de 
hoofdweg.

o Bouwvolumes en verschijningsvorm in verantwoorde 
afstemming met de monumentale strook (Dorpskerk, 
Buitenplaats en Nijsinghhuis). 

o Het realiseren van passende parkeergelegenheid, 
met inachtneming van minder stringente 
parkeernormen.

Op een zo kort mogelijke termijn terug naar de raad te komen met
een aangepast voorstel voor de herontwikkeling van de locatie 
Doedens/Koops.

Fysiek s.v.z. 18 november 2021
De ontwikkelaar heeft recent aangegeven 
niet aan de slag te gaan met een 
planaanpassing binnen de uitgangspunten 
zoals door uw raad geformuleerd.
Inmiddels kan de ontwikkelaar ook niet 
meer beschikken over de locatie Doedens. 
Het contract dat wij met de ontwikkelaar 
hadden voor de verkoop van locatie Koops
in combinatie met realisatie van een 
bouwplan voor 34 appartementen op de 
locaties “Koops en Doedens” eindigt van 
rechtswege op 1 december a.s.
Daarmee ontbreekt de mogelijkheid om het
gevraagde voorstel voor een gezamenlijk 
plan voor de locatie Koops/Doedens verder
te laten uitwerken door de 
projectontwikkelaar en aan uw raad voor te
leggen.
Daarnaast speelt dat uw raad recent bij de 
begrotingsbehandeling ook besloten tot het
doen uitvoeren van een cultuurhistorische 
waardestelling en, totdat de resultaten 
hiervan door uw raad zijn vastgesteld, zeer
terughoudend te zijn met de overige 
ontwikkelingen in het centrum in Eelde.

21-12-21
11

R. Kraaijenbrink Ontwikkelrichting Zuidlaren 
verzoekt het college:

- Deze voorgestelde wijziging in ontwikkelrichting Centrum 

Fysiek s.v.z. 9 januari 2023: De gemeente 
Tynaarlo heeft op 13 april 2022 voor een 
totaalbedrag van maximaal €1.000.000,- 
subsidie toegekend gekregen van  de 
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Zuidlaren nader te onderzoeken.
- Zo spoedig mogelijk de raad nader te informeren over de 

(tussen)uitkomst van dit onderzoek of op basis hiervan een 
realiseerbaar en een door de raad gewenst centrumplan kan 
worden voorgelegd.

- Indien deze gewijzigde ontwikkelrichting geen oplossing biedt
met betrekking tot de twee supermarkten, het uitgangspunt 
van 3 december 2019 als uitgangspunt te blijven behouden 
voor verdere ontwikkeling. 

provincie voor diverse onderdelen van het 
project. Een subsidievoorschot van 
€300.000,- is ontvangen. Dit bedrag is 
toegevoegd aan het werkkrediet voor 
werkzaamheden in het centrumgebied, met
uitzondering van werkzaamheden die 
gericht zijn op de ontwikkeling van de 
voorzijde PBH-terrein. In oktober 2022 is 
een brief over de voortgang van het project
centrumontwikkeling Zuidlaren naar de 
raad gestuurd met procesinformatie en een
globale planning.
Op 20 december is een presentatie 
gegeven aan het college over de 
volumestudie op de voorzijde van het PBH-
terrein en de openbare ruimte in het 
centrumgebied van Zuidlaren. De 
volumestudie voor de voorzijde van het 
PBH-terrein geeft een weergave van de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de
locatie. Het programma voorzijde PBH-
terrein bestaat uit maximaal 2 
supermarkten gecombineerd met een 
woon-, cultuur- en zorgprogramma.
Gelijktijdig werkt het stedenbouwkundig 
bureau aan de herinrichting van de 
openbare ruimte in het centrumgebied van 
Zuidlaren. Er is vanuit de vastgestelde 
ontwikkelrichting verder gewerkt aan het 
Stedenbouwkundig Plan van Eisen.
Begin 2023 wordt de raad geïnformeerd 
via een presentatie op 17 januari. 
Daaropvolgend wordt in februari een 
informatiebijeenkomst voor inwoners en 
betrokkenen georganiseerd. Het streven is 
de besluitvorming in de raad voor deze 
fase af te ronden in de eerste helft 2023.
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2022
8-11-22
6

M. Thijsen Humane opvang vluchtelingen
Roept het college op: 

- Voor de sluitingsdatum van het centrum in Eelde/Paterswolde
een vervangend, liefst permanent, centrum voor de opvang 
van vluchtelingen op te richten. 
Dit sluit aan bij de in april 2021 door de gemeenteraad 
aangenomen motie waarmee het College opdracht heeft 
gekregen om te onderzoeken waar in de gemeente een 
(permanent) opvangcentrum gevestigd kan worden;

- De door de gemeente noodzakelijk zelf te dragen kosten, 
zoals in verband met het selecteren van geschikte locaties 
(het oprichten en exploiteren van een AZC komt voor 
rekening van de Rijksoverheid), te dekken uit de middelen die
via kredietaanvraag “versnelling ruimtelijke ontwikkeling”, 
hoofdstuk 8, ruimtelijke ordening, punt 2 beschikbaar komen.

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
Opgenomen in LTA.

8-11-22
6

M. Ririhena Bibliotheken: 
Dragen het College op:

1. Het bedrag per inwoners jaarlijks structureel te verhogen naar
€ 14 en dit te realiseren vanuit het begrotingssaldo 2023 en te
verwerken in de meerjarenbegroting;

2. Binnen een jaar (bij voorkeur voorafgaand aan de 
perspectievennota) in nauwe samenwerking met de 
bibliotheek en cultuur- en welzijnsorganisaties met een plan 
te komen voor drie volwaardige bibliotheekvoorzieningen in 
de drie kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Onder 
volwaardige bibliotheekvoorzieningen horen kaders als: goed 
toegankelijk, laagdrempelig, een huiskamer in het bruisende 
hart van het dorp, ruimte voor ontmoeting en debat, collectie 
én connectie, echte versterking van onze inclusieve 
samenleving waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen 
en geholpen wordt in de digitale communicatie met de 
overheid.

3. Binnen een jaar (bij voorkeur bij de perspectievennota) met 
een plan te komen om de 15 kleine kernen te versterken op 

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990:
Subsidie verhogen. Punt 2 en 3: Plan in 
2024. Geplaatst op LTA. 
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het gebied van digitale communicatie met de overheid en 
leenmogelijkheden van boekencollecties. Hierbij kan gedacht 
worden aan een eenvoudige mobiele voorziening die reist 
langs de verschillende kernen en op afgesproken tijden in de 
kleine kern, in een makkelijk toegankelijke faciliteit 
beschikbaar is voor inwoners.

8-11-22
6

M. Ririhena Rookvrije generatie
Verzoekt het college:
- Te onderzoeken of in de openbare ruimte rookvrije gebieden 

gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld rondom bushaltes, 
scholen, sportvoorzieningen, kerken en supermarkten en de Raad 
hierover voor het reces 2023 te informeren.

- In samenspraak met horecaondernemers op vrijwillige basis 
terrassen (deels) rookvrij proberen te maken. 

- Rookvrije gebieden herkenbaar te maken d.m.v. een daarvoor 
bestemd aanduidingsbord.

- Een ‘stop met roken’ publiciteitscampagne op te zetten samen met 
de bovengenoemde betrokkenen. Waarbij ook duidelijk wordt dat 
ook vapers als rookartikel gezien moeten worden. 

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990:
Punt 1 onderzoek uitvoeren
Punt 2,3,4,5: dit deel motie in 2024 
vanwege beperkte financiële ruimte.

8-11-22
6

J. Peters Beplanting rotondes en snippergroen 
Verzoeken het College:

● Het huidige beleid aan te passen en richtlijnen op te stellen 
voor beplanting en onderhoud van rotondes/snippergroen 
(waar moet beplanting en een eventueel te plaatsen 
reclamebord qua afmeting en veiligheid aan voldoen);

● Binnen de organisatie te benadrukken dat samenwerking met
inwoners van groot belang is;

● Verzoeken van inwoners/ondernemers voor 
aanleg/beplanting van rotondes/snippergroen te honoreren, 
mits ze vallen binnen de opgestelde richtlijnen;

Fysiek  Toezegging: Nav Motie 
rotondes/snippergroen;

 college steunt de motie onder de 
voorwaarde dat

 snippergroen betekent rotondes en 
driehoekjes

 groen bij afslagen. In aanvulling daarop 
pleit
 mevrouw Kardol om vriendelijker om te 
gaan met initiatieven van inwoners die een 
stukje groen willen adopteren. Wethouder 
Peters zegt toe hiernaar te kijken bij het 
opstellen van kaders naar aanleiding van 
de motie.

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
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en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990:is al uitgezet nav voorval 
in Eelde. 
Opgenomen op de LTA. 

8-11-22
6

J. Vellinga Regiovisie Groningen-Assen
Roept het college op om:

 In een te produceren visiedocument aan te geven waarom 
participatie binnen de RGA wel of niet in het belang is van de 
gemeente Tynaarlo;

 in een financiële doorvertaling van deze visie aan te geven 
wat een reële bijdrage aan de RGA zou moeten zijn;

 deze visie en financiële doorvertaling te bespreken met de 
gemeenteraad voor het zomerreces van 2024;

Fysiek Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990.
Opgenomen in de LTA 

8-11-22
6

M. Thijsen Initiatievenloket
Verzoekt het college 

- In samenspraak met inwoners en de raad een 
Initiatievenloket “Burgerkracht” mogelijk te maken waarbij 
inwoners terecht kunnen voor vragen en eventueel 
ondersteuning waarbij de medewerkers van het loket onze 
inwoners helpen en met hen meedenken zonder dat de 
overheid het initiatief perse overneemt;

- Actief het bestaan van het loket te verkondigen zodat onze 
inwoners geactiveerd worden om invulling te geven aan de 
participatie mogelijkheden die ze hebben;

- Dit Initiatievenloket in 2023 gereed te hebben. 

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990.
Op 7 februari 2023 raadsbijeenkomst 
bedrijfsvoering raad hierover bijpraten. 

8-11-22
6

M. Ririhena Moestuinen
Verzoekt het college: 

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor locaties 
voor nieuwe moestuincomplexen of uitbreiding van bestaande
complexen, zowel op gemeentegrond, bij (basis)scholen als 
op particuliere grond; 

- Lokale onderwijsinstellingen te betrekken bij het onderzoek 
(en uitvoering);

- De raad over het resultaat van dit onderzoek voor de 

Mens en 
Maatschappij

8/11 Toezegging n.a.v. motie moestuinen: 
zegt wh Ririhena toe onderzoek te doen 
naar de behoefte aan
moestuinen en daarbij tevens basisscholen
te betrekken.   
Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
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begroting van 2024 te informeren; Genoteerd op LTA.
Actie: Inventariseren wachtlijsten versus 
beschikbare moestuinen en ronde langs 
scholen maken 
Extra capaciteit nodig.

8-11-22
6

Groene entree gemeentehuis
Verzoekt het College:
De entree van het gemeentehuis biodivers en dus interessant te 
maken voor onze inwoners. Dit te doen door o.a. : het aanleggen van 
bloemenweides, het planten van (fruit)bomen en/of -struiken en het 
aanleggen van een tiny forest. 
Om zo aan inwoners te laten zien wat er mogelijk is op dit gebied. 

Fysiek Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn iom 
architect.

8-11-22
6

Gemeentehuis als ontmoetingsplek – een echt gemeenteHUIS
Verzoekt het College:
Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in het gemeentehuis
plekken te creëren waar inwoners elkaar en de overheid echt kunnen
ontmoeten in een ontspannen en prettige sfeer.  
En  de  resultaten  van  dit  onderzoek in  de  loop  van  2023 terug te
koppelen, samen met een plan hoe dit vorm te geven. 

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
Onderzoek is in 2022 al uitgevoerd door 
vakmanager facilitair. Plan nu opstellen en 
vaststellen. Genoteerd op LTA

8-11-22
6

Versnelling verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Roept het college op:
Om vanaf 2023 per kernvastgoed gebouw (b.v. MFA) een integraal 
investeringsplan op te stellen waarin alle benodigde 
verduurzamingsmaatregelen (zonne-energie, warmtepomp en 
isolatie) worden vermeld en eventuele naar voren worden gehaald. 
En hierover de gemeenteraad op de hoogte te houden. 

Dienstverlenin
g

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
De consequenties worden op dit moment 
onderzocht. 
Brief en bijlage verzonden 1 februari 2023. 
Afgehandeld 1 februari 2023.

8-11-22
6

J. Peters Menstruatie armoede:
Verzoekt het College:
Menstruatie-armoede een vast onderdeel te laten zijn van het lokaal 
armoedebeleid. Te onderzoeken of en hoe deze producten kosteloos 
verstrekt kunnen worden aan meisjes en vrouwen. Je kunt dan 
denken aan menstruatiekastjes in scholen en bibliotheken.
Hierover in overleg te gaan met stichtingen zoals het Armoedefonds 
die oplossingen hebben voor menstruatie-armoede. 
De raad hierover te informeren. 

Mens en 
Maatschappij

Stavaza 22/11/22
Brief afhandeling moties, amendementen 
en toezeggingen begrotingsvergadering. 
Mozard 1390990. 
Menstruatiearmoede meenemen als 
specifieke aandachtsgroep in de uitwerking
van de uitgangspunten crisisfonds
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06-12-22 H. de Graaf Energiecompensatie Cultuurinstellingen en maatschappelijke 
voorzieningen: 
Het college te verzoeken deze aanvullende financiële middelen in te 
zetten voor steun aan maatschappelijke voorzieningen, verenigingen 
en cultuurinstellingen die geconfronteerd worden met sterk gestegen 
energieprijzen. 

Dienstverlenin
g
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