Lijst met toezeggingen raadsvergadering, t.b.v. raadsvergadering van 27 november 2018
Datum
Raad
30-10-2015

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

M. Thijsen

Team Ruimte en
Ontwikkeling

7-3-2017

M. Thijsen

Ems Dollard Region
Het college zegt de raad toe over 3 jaar met een evaluatie
te komen en de raad daarbij aangeven welke doelstellingen
vanuit de gemeente voor deze periode daarbij worden
geformuleerd
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.

6-6-2017

M. Thijsen

Verordening op de Paardenmarkt gemeente Tynaarlo 2017
Het college zegt de raad toe bij de eerstvolgende evaluatie
van de Zuidlaardermarkt de proces verbalen van de
handelaren met vervalste papieren daarin mee te nemen.

Team
Gemeentewerken

6-6-2017

J.H. Lammers

Zonneleningen voor sportclubs

Team Ruimte en
Ontwikkeling

De raad ontvangt aanvullende informatie zodra duidelijkheid
is over het proces met betrekking tot een aanvullende
gemeentelijke bijdrage voor sportclubs bij het aangaan van
zonneleningen.

Team Advies en
Ondersteuning

11-7-2017

J.H. Lammers

Perspectiefnota 2017
Het college B&W zegt toe jaarlijks te rapporteren aan de
raad over luchthaven GAE, in de lijn met de andere
aandeelhouders.

Ruimte en
Ontwikkeling

7-11-2017

H. de Graaf

Team Advies en
Ondersteuning

19-12-2017

O. Gopal

PM posten begroting
Het college B&W zegt toe een overzicht van de PM posten
begroting aan de raad te verstrekken.
Harmonisatie Kinderopvang
Het college B&W zegt de raad toe jaarlijks een evaluatie te
houden en de raad daarover te informeren.

17-4-2018

M. Thijsen

Informatieavond over risico’s drugslaboratorium

Team
Publiekszaken en
Veiligheid

Mens en
Maatschappij

Afdoening/stand van zaken

Datum
Raad
8-5-2018

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

O. Gopal

Kadernota toegankelijkheid
Het college B&W zegt toe om nog voor de zomer met een
kadernota Toegankelijkheid te komen.

Team Mens en
Maatschappij

12-10-2018
De kadernota over toegankelijkheid is klaar omdat
het nieuwe beleid is wordt het meegenomen in
begroting 2019. De begroting wordt behandeld in
de raad op 13 november. De notitie over fysieke
toegankelijkheid wordt aangeleverd voor 1
vergadering later op 27 november.

5-6-2018

R.A. Kraaijenbrink

Team Ruimte en
Ontwikkeling

10-7-2018

M. Thijsen

09-10-2018

P. Vemer

RO regels en de duurzaamheidsaspecten van Businesspark
Ter Borch
Het college B&W zegt toe met een notitie te komen over de
handhaving van de geldende RO regels van Businesspark
Ter Borch.
Bijeenkomst aardbevingsschade
Het college B&W zegt toe dat er een bijeenkomst
(aardbevingsschade) komt zodra het nieuwe
schadeprotocol er is.
Loket voor statushouders
College B&W zegt toe te onderzoeken hoe andere
gemeenten omgaan met een loket voor statushouders

30-10-2018

J.H. Lammers

Tarieven inzameling huiselijk restafval 2019
College B&W zegt toe uit te zoeken of op het kwartaalafschrift naast de kilo’s ook de kosten inzichtelijk kunnen
worden gemaakt.

Team
Gemeentewerken

13-11-2018

H. de Graaf

Bij de begroting van 2020 wordt gekeken in hoeverre
onderlinge verbanden met hyperlinks kunnen worden
aangegeven

Team advies en
ondersteuning

13-11-2018

O. Gopal

Er wordt een informatieavond georganiseerd over
mijnbuurtje.nl

Mens en
Maatschappij

13-11-2018

O. Gopal

Schriftelijk bezoekersaantallen klompenmuseum en
museum De Buitenplaats

Mens en
Ontwikkeling

13-11-2018

H. Lammers

In de perspectievennota komt het fietspad Hoofdweg EeldePaterswolde aan de orde

Gemeentewerken

13-11-2018

H. Lammers

De raad krijgt binnen enkele weken een voorstel betreffende
de fietssnelweg

Gemeentewerken

Team Ruimte en
Ontwikkeling

Team
Publiekszaken en
Veiligheid
Wethouder Lammers komt hier binnen twee
weken op terug.
9-11-2018
Beantwoording heeft plaatsgevonden op 9
november 2018. Aldus afgehandeld d.d.
9 november 2018

Datum
Raad
13-11-2018

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

H. Lammers

Wethouder zal bij de provincie nog eens nagaan of zij
richting de aanwonenden van de fietssnelweg beter
gecommuniceerd heeft, zoals de wethouder eerder heeft
gevraagd op verzoek van de raad. Daarop komt hij
schriftelijk terug bij de raad.

Gemeentewerken

13-11-2018

M. Thijsen

Motie GroenLinks, sponsor Bloemencorso Eelde, is
overgenomen door het college met toezegging dat het
bloemencorso gesponsord gaat worden

Mens en
Ontwikkeling

13-11-2018

H. de Graaf

Mw. Hofstra vraagt het college op papier te zetten wat alle
aangenomen moties en amendementen voor financiële
effecten hebben, bijvoorbeeld door de reservepositie of het
weerstandsvermogen opnieuw te berekenen. Wethouder De
Graaf zegt dit toe

Advies en
Ondersteuning

Afdoening/stand van zaken

