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BIJLAGE:  
Afhandeling moties, amendementen en toezeggingen begrotingsraad 

 

 Nummer Samenvatting Financieel effect Personeel effect 

 A2022.08 Tekst Collegeprogramma vervangen 
door Raadsbesluit Iedereen hoort 
erbij en doet ertoe 

€0 
 

Woorden vervangen in document. 
Geen extra capaciteit nodig. 

 A2022.09 OZB INGETROKKEN - - 

 A2022.10 Lijkbezorging Kosten lijkbezorging voor 2023 
bevriezen op het niveau van 2022 
en dus niet indexeren. 

€22.000 Aanpassen in begrotingsstukken en 
komende legesverordening 
Geen extra capaciteit nodig. 

 A2022.11 Energiearmoede De energietoeslag per direct 
beschikbaar stellen tot 130% van 
sociaal minimum (interpretatie: 
volledige energietoeslag à 1.300) 

Inschatting is nu 400.000 
(3oo hh, 2/3 vraagt aan) 
plus uitvoeringskosten 
WPDA (10%). Het verhogen 
van de energietoeslag naar 
130% levert mogelijk 
verwachtingen en dus 
kosten op voor volgende 
jaren. 

Actie uitzetten bij WPDA. 
WPDA voert uit. 
Geen extra capaciteit nodig. 

 M2022.18 Asielzoekers Vóór de sluiting van AZC 
Paterswolde (1 juni 2024) een 
nieuwe, liefst permanente, AZC 
realiseren. 

Kosten worden verhaald op 
het COA. Kosten zijn 
overigens nog niet 
inzichtelijk. 

Locatie kiezen, onderhandelen met COA, 
locatie geschikt maken, 
communicatietraject. 
Extra projectcapaciteit nodig. 

 M2022.19 Bibliotheken De jaarlijkse structurele subsidie 
aan bibliotheken (exclusief 
vergoeding huisvesting) verhogen 
naar €14 per inwoner.  

€113.000 (subsidie) Subsidie verhogen. 
Geen extra capaciteit nodig. 

  Binnen een jaar komen met een 
plan voor drie volwaardige 

€20.000 (tijdelijk personeel) De motie vraagt in 2023 een plan. Zoals 
in de vergadering aangegeven, is dat niet 
haalbaar. Het college wil in 2023 een 
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bibliotheekvoorzieningen in de 3 
grote kernen. 

cultuurvisie opstellen en een duidelijker 
beeld hebben van de invulling van de 
centra Zuidlaren en Eelde. In 2024 kan 
vervolgens op basis hiervan een plan 
gemaakt worden voor de bibliotheken. 
In samenwerking met de bibliotheken is 
er extra beleidscapaciteit nodig. 

  Binnen een jaar komen met een 
plan om de 15 kleinere kernen te 
versterken in digitale 
communicatie met de overheid 
en leenmogelijkheden van 
boeken. (De wethouder heeft 
toegezegd hierbij de dorpsraden 
te betrekken) 

€20.000 (tijdelijk personeel) De motie vraagt in 2023 een plan. Zoals 
in de vergadering aangegeven, is dat niet 
haalbaar. Het college wil in 2023 een 
cultuurvisie opstellen en een duidelijker 
beeld hebben van de invulling van de 
centra Zuidlaren en Eelde. In 2024 kan 
vervolgens op basis hiervan een plan 
gemaakt worden voor de bibliotheken. 
In samenwerking met de bibliotheken is 
er extra beleidscapaciteit nodig. 

 M2022.20 Rookvrij Onderzoek voor uitbreiding van 
rookvrije zones in de openbare 
ruimte en hierover de raad 
uiterlijk Q2 2023 informeren. 

€40.000 (tijdelijk personeel) Onderzoek uitvoeren. Vraagt 
betrokkenheid van diverse disciplines 
binnen het gemeentehuis, zoals EZ, OR, 
Vastgoed en MM. Extra projectcapaciteit 
nodig, maar ondanks dat ook ureninzet 
van huidig personeel. 

  Onderzoeken of in de openbare 
ruimte rookvrije zones kunnen 
worden gerealiseerd. 

€10.000 (tijdelijk personeel)
  

Zie hiervoor. In verband met de beperkte 
financiële ruimte in de begroting voor 
2023, wordt dit deel van de motie 
doorgeschoven naar 2024. 

  Terrassen (gedeeltelijk) rookvrij 
proberen te maken. 

€10.000 (tijdelijk personeel) Zie hiervoor. In verband met de beperkte 
financiële ruimte in de begroting voor 
2023, wordt dit deel van de motie 
doorgeschoven naar 2024. 

  Rookvrije zones met borden 
aanduiden. 

€10.000 (borden (plaatsen) Borden bestellen en plaatsen.  
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Geen extra capaciteit nodig. In verband 
met de beperkte financiële ruimte in de 
begroting voor 2023, wordt dit deel van 
de motie doorgeschoven naar 2024. 

  Publiciteitscampagne opzetten €10.000 
(campagnemiddelen) 

Campagne bedenken en uitvoeren. 
Extra projectcapaciteit nodig. In verband 
met de beperkte financiële ruimte in de 
begroting voor 2023, wordt dit deel van 
de motie doorgeschoven naar 2024. 

 M2022.21 Voedselbank VERWORPEN - - 

 M2022.22 Rotondes en snippergroen Nieuw beleid en nieuwe 
richtlijnen opstellen voor het 
beplanten van rotondes en 
snippergroen door particulieren 
en bedrijven. 

€0 Is al uitgezet naar aanleiding van voorval 
in Eelde. Geen extra capaciteit nodig. 

 M2022.23 Klimaatregelen AANGEHOUDEN - - 

 M2022.24 Energiearmoede INGETROKKEN - - 

 M2022.25 RGA Een visie op deelname in de RGA 
en financiële doorvertaling 
hiervan opstellen en met de raad 
bespreken in Q2/24 

€40.000 Visie opstellen en doorrekenen en dit 
versneld doen ten opzichte van eerdere 
planning. Extra capaciteit nodig. 

 M2022.26 Financiële situatie INGETROKKEN - - 

 M2022.27 Initiatievenloket Vanaf 2023 een initiatievenloket 
instellen voor hulp bij 
burgerkrachtinitiatieven. 

€0 Geen extra capaciteit nodig. Wel tijd van 
diverse betrokkenen vanuit diverse 
onderdelen vanuit de organisatie 
waardoor andere zaken vertragen. Op 7 
februari raad hierover bijpraten op 
raadsbijeenkomst bedrijfsvoering. 

  Actief communiceren over het 
bestaan van het loket. 

€0 Communiceren via bestaande kanalen. 
Geen extra capaciteit nodig. 

 M2022.28 Moestuinen Onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor 
uitbreiding van moestuinen in 

€30.000 Inventariseren wachtlijsten versus 
beschikbare moestuinen en ronde langs 
scholen maken. Extra capaciteit nodig. 
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openbare ruimte, op particuliere 
grond en op schoolpleinen en 
resultaten vóór de begroting 2024 
naar de raad sturen. 

 M2022.29 Biodiverse entree De entree van het gemeentehuis 
biodiverser maken. 

€5.000 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, in 
overleg met de architect. Nieuwe bomen 
aanplanten en bloemenmengsel 
inzaaien. Ander maaibeleid toepassen. 
Geen extra capaciteit nodig. 

 M2022.30 GemeenteHUIS Onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om van het 
gemeentehuis meer een 
ontmoetingsplek te maken, hier 
een plan voor op stellen en de 
raad hierover in 2023 informeren. 

€0 
Kosten worden inzichtelijk 
gemaakt in het plan en 
krediet wordt aangevraagd 
bij de raad voor de 
begroting voor 2024. 

Onderzoek is in 2022 al uitgevoerd door 
vakmanager facilitair. Plan nu opstellen 
en vaststellen. Geen extra capaciteit 
nodig. 

 M2022.31 Verduurzaming vastgoed De verduurzaming van 
gemeentelijk kernvastgoed vorm 
te geven middels integrale 
investeringsplannen per gebouw 
ipv integrale investeringsplannen 
per maatregel. 

pm De consequenties van deze motie 
worden op dit moment onderzocht, 
daarna worden de kosten en benodigde 
ambtelijke capaciteit duidelijk. 

 M2022.32 Menstruatiearmoede Menstruatiearmoede opnemen 
als vast onderdeel in het lokaal 
armoedebeleid. 

Kosten worden gedekt uit 
budget voor ‘Crisisfonds’ 

Menstruatiearmoede meenemen als 
specifieke aandachtsgroep in de 
uitwerking van de uitgangspunten 
crisisfonds. Geen extra capaciteit nodig. 

 M2022.33 Grafrechten AANGEHOUDEN - - 

 T1 Stappenplan communicatie Q1/23 Stappenplan maken om 
informatie over regelingen beter 
bereikbaar en begrijpelijker te 
maken. 

pm Op 7 februari raadsbijeenkomst 
bedrijfsvoering organiseren en hierin 
expliciet aandacht besteden aan 
communicatie en de vraag: wat wil de 
raad hiermee precies? Vervolgens op 
basis daarvan acties/plan opstellen en 
uitvoeren. Geen extra capaciteit nodig. 
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 T2 Je eigen ambtenaar Pilot starten met eigen 
ambtenaar (vast aanspreekpunt 
in het gemeentehuis) voor 60 
gelote huishoudens. 

pm Één (of meerdere) ambtenaren 
aanwijzen die in zijn eentje (of die 
gezamenlijk) 60 huishoudens onder hun 
hoede krijgen als het vaste 
aanspreekpunt van die 60 huishoudens. 
60 Huishoudens loten en een brief 
sturen over deze pilot en hun nieuwe 
vaste aanspreekpunt. Maandelijks 
overleg om de ervaringen in de gaten te 
houden. Met burgerzaken regelen dat bij 
verhuizing op één van deze 60 adressen 
een brief wordt gestuurd naar de nieuwe 
bewoners. Mogelijk extra capaciteit 
nodig om één of meerdere medewerkers 
gedeeltelijk vrij te kunnen maken voor 
deze extra taak. 

 T3 Tevredenheidsonderzoek Onafhankelijk 
tevredenheidsonderzoek naar 
dienstverlening gemeente 
uitvoeren. 

pm Er wordt op dit moment uitgezocht hoe 
we de tevredenheid het beste kunnen 
onderzoeken, wanneer dit duidelijk is, 
worden ook de kosten en benodigde 
ambtelijke capaciteit duidelijk. 

 T4 Begraven Als er excessen worden 
veroorzaakt door het beleid, 
wordt er maatwerk toegepast. 

€0 Dit is eigenlijk geen toezegging, maar 
toelichting op standaardwerkwijze.  
Geen extra capaciteit nodig. 

 T5 Externe inhuur N.a.v. opmerking mw. Kardol 
t.a.v. externe inhuur: Indicator 
inhuur anders definiëren. 

€0 De indicator toelichten in de volgende 
begroting en hierbij aangeven wat de 
verwachte inhuur wordt voor het 
volgende begrotingsjaar. 
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 2022 2023 2024 

 Jaarrekening Voorjaarsbrief Begroting 

    

A2022.08 Tekst € 0 € 0 € 0 

A2022.09 OZB nvt nvt nvt 

A2022.10 Lijkbezorging € 0 € 22.000 € 22.000 

A2022.11 Energiearmoede € 400.000 pm pm 

M2022.18 Asielzoekers € 0 € 0 pm 

M2022.19 Bibliotheken € 0 € 113.000 € 153.000 

M2022.20 Rookvrij € 0 € 40.000 € 40.000 

M2022.21 Voedselbank nvt nvt nvt 

M2022.22 Rotondes en snippergroen € 0 € 0 € 0 

M2022.23 Klimaatregelen nvt nvt nvt 

M2022.24 Energiearmoede nvt nvt nvt 

M2022.25 RGA € 0 € 0 € 40.000 

M2022.26 Financiële situatie nvt nvt nvt 

M2022.27 Initiatievenloket € 0 € 0 € 0 

M2022.28 Moestuinen € 0 € 30.000 pm 

M2022.29 Biodiverse entree € 0 € 5.000 pm 

M2022.30 GemeenteHUIS € 0 € 0 pm 

M2022.31 Verduurzaming vastgoed pm pm pm 

M2022.32 Menstruatiearmoede € 0 € 0 € 0 

M2022.33 Grafrechten nvt nvt nvt 

T1 Stappenplan communicatie pm pm pm 

T2 Je eigen ambtenaar pm pm pm 

T3 Tevredenheidsonderzoek pm pm pm 

T4 Burgerforum € 0 € 0 € 0 

T5 Begraven € 0 € 0 € 0 

T6 Externe inhuur € 0 € 0 € 0 

    
Totaal € 400.000 € 210.000 € 255.000 

 


