
Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 22 januari 2019                                  S. v. z. : 14 January 2019

Agendapunt: 3

Datum 
initiatief

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken

12-7-2016 Gopal, O Motie fracties ChristenUnie, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo, 
Eigen bijdrage in de zorg

Mens en Maatschappij

08-05-2018 Gopal, O Evaluatie inclusie-agenda Tynaarlo 2017 Mens en Maatschappij

09-10-2018 Lammers, H  Om de raad van Tynaarlo zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor het 
eind van het jaar te informeren over 
- De maatregelen die Tynaarlo volgens de RUD moet nemen om 
bestaande problemen in de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met 
de RUD op te lossen 
- Wat Tynaarlo verder kan doen om het functioneren van de RUD te 
helpen verbeteren 
Er bij de RUD op aan te dringen dat Tynaarlo als eerste (pilotgemeente) 
deelneemt aan het project “Doorlichting Inrichtingenbestand”, dat tot doel 
heeft de Tynaarlose inrichtingen in de juiste milieucategorie te plaatsen.

Publiekszaken en 
Veiligheid

09-10-2018 Kraaijenbrink, R Ahold/Albert Heijn op de kortst mogelijke termijn een traject aan te bieden 
met een gezamenlijke aan te wijzen onafhankelijke gespreksleiding. Het 
traject start uiterlijk op 1 november 2018 en eindigt uiterlijk op 31 januari 
2019. Doel van het traject is om voor beide partijen tot acceptabele 
afspraken te komen en de raad daarover te informeren

Ruimte en Ontwikkeling

13-11-2018 Thijsen, M Huren extra reclameborden
bij de exploitant van de driehoeksborden een contract af te sluiten voor 
het huren van zes borden, die bovenop de huidig toegestane 42 komen, 
en die te verdelen over de drie kernen waar de huidige borden staan;
alle daarvoor in aanmerking komende niet-commerciële organisaties uit 
te nodigen om hun reclame-wensen en de periode waarin deze zouden 
moeten plaatsvinden voor een vol jaar kenbaar te maken en op basis 
daarvan de borden toe te wijzen

Publiekszaken en 
Veiligheid

s.v.z. 20 december 2018
Uw motie om een zestal extra 
reclameborden te plaatsen en 
deze te verdelen over de drie 
kernen zullen we uitvoeren. 
De extra kosten hiervan zullen 
we opvangen binnen 
bestaande budgetten. Aldus 
afgehandeld d.d. 20 december 
2018

13-11-2018 Thijsen, M Begroting
Motie: Sponsor Bloemencorso Eelde, is overgenomen  door het college 
met toezegging dat het bloemencorso gesponsord gaat worden

Gemeentewerken s.v.z. 20 december 2018
Vanaf volgend jaar rijden wij 
mee in de reclamekaravaan 
van het Corso. Het daarvoor 
benodigde sponsorbedrag 



dragen wij extra bij aan de 
organisatie van het Corso. De 
kosten hiervan worden 
opgevangen binnen de 
reguliere middelen 
bedrijfsvoering en 
communicatie en leiden niet 
tot uitzetting van de 
begroting. Aldus afgehandeld 
20 december 2018

13-11-2018 Lammers, H Duurzaam wagenpark
-bij aankopen voor het gemeentelijk wagenpark (vervanging of 
 uitbreiding) in eerste instantie te kijken naar voertuigen 
 aangedreven door alternatieve energiebronnen.
-zonnepanelen te plaatsen op de daarvoor in aanmerking komende 
daken 
 van de gemeentewerf en gemeentehuis om het in “eigen huis” opladen 
  mogelijk te maken 
-de raad te informeren over de (on)mogelijkheden en de voortgang van 
de 
  invoering van elektrisch (of andere alternatieve energiebronnen) 
  aangedreven voertuigen zoals hierboven beschreven.
-de ontwikkelingen met het rijden op waterstof in de gemeente Groningen 

  actief te volgen en waar nodig en mogelijk de raad daarover te  
  informeren 

Gemeentewerken Antwoordbrief college 
verzonden 20-12-2018. Aldus 
afgehandeld d.d. 20 december 
2019

13-11-2018 Thijsen, M Toegankelijkheid raadssite
-de Raad binnen twee maanden te informeren over de benodigde   
 verbeteringen en het benodigde budget, zodat de Raad het besluit kan 
 nemen dit budget beschikbaar te stellen;
- de site raad.tynaarlo.nl toegankelijk te maken en te houden op dezelfde 
  manier als gebeurt met de site www.tynaarlo.nl; 
  De eventueel benodigde aanpassingen zo snel mogelijk, in 
  samenwerking met de griffie, te realiseren

Griffie s.v.z. 20 december 2018
De uitvoering van deze motie 
ligt in handen van de griffe. In 
samenwerking  met  het  team 
HC&I  zal  onderzocht  worden 
welke  mogelijkheden 
voorhanden  zijn.  In  maart 
2019 zal dit naar verwachting 
afgerond zijn  en een voorstel 
aan  uw  raad  worden 
aangeboden.  Integraal 
onderdeel daarvan zal ook een 
eventueel budgetvoorstel zijn.

https://raad.tynaarlo.nl/
http://www.tynaarlo.nl/


13-11-2018 Gopal, O Kindpakket in armoede beleid
Het Kindpakket te integreren in het armoedebeleid van de gemeente 
Tynaarlo en de financiering ervan op te nemen in de bekostiging van het 
sociaal domein.

Mens en Maatschappij s.v.z. 20 december 2018
De motie past ons inziens 
binnen de uitgangspunten en 
speerpunten van het beleid 
armoede en schuld-
hulpverlening 2018-2021. De 
benodigde kosten voor de 
integratie van het kindpakket 
kunnen niet worden gedekt uit 
de middelen voor 
armoede/schuldhulpverlening. 
Gelet hierop zullen wij u een 
voorstel tot wijziging van de 
begroting voorleggen. Naar 
schatting zal dit circa € 
30.185,--  per jaar gedurende 
de jaren 2019 en 2020 
bedragen. Dit wordt verwerkt 
bij de voorjaarsbrief 2019. 
Aldus afgehandeld d.d. 20 
december 2018

13-11-2018 Thijsen, M Trillingssensoren
- contact op te nemen met het college van gedeputeerde staten 
  van Drenthe en de gemeente Westerveld en onze buurgemeenten 
  om gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de KNMI 
  meetgegevens voor de burger makkelijk toegankelijk gemaakt 
  kunnen worden.
- contact te zoeken met de gemeente Westerveld over hun 
  onderzoek naar toegevoegde waarde van Trilsensoren/tiltmeters 
  voor aardbevingsschade afhandeling en de raad daarvan op de hoogte 
  te houden.

Ruimte en Ontwikkeling Antwoordbrief college 
verzonden d.d. 20 december 
2018. Aldus afgehandeld d.d. 
20 december 2018

13-11-2018 Thijsen, M BOA
-naast de voorgestelde integrale aanpak en verbinding met het sociaal 
 domein en de capaciteit voor BOA’s te verhogen met 2FTE.
-hiervoor het voorgestelde budget van €75.000 aan te wenden en 
 zonodig aan te vullen met budget uit de argi. 

Publiekszaken en 
Veiligheid

Antwoordbrief college 
verzonden 20 december 2019. 
Aldus afgehandeld 20 
december 2018

13-11-2018 Lammers, H Nestkastjes ter bestrijding eikenprocessierups
- Nestkastjes te verstrekken aan inwoners, scholen en/of bedrijven;
- Een ontwerpwedstrijd onder kinderen te initiëren voor het mooiste en 
  meest effectieve mezennestkastje in de gemeente. 

Gemeentewerken s.v.z. 20 december 2018
Wij voeren de motie uit in die 
zin  dat  we  deze  enkel  van 
toepassing  verklaren  op  het 



  effectieve mezennestkastje in de gemeente gebied  waar  de 
eikenprocessierups  zich 
bevindt.  Er  wordt  in 
samenwerking  met 
natuurorganisaties en scholen 
gekeken  hoe  deze  motie  op 
een  goede  en  participatieve 
manier  kan  worden 
uitgevoerd.  Op  dit  moment 
zijn  Taarlo,  Oude  Molen  en 
Zeijen  hiervoor  in  beeld.  De 
verwachting  is  dat  het  om 
circa  500  kastjes  gaat  en  de 
kosten circa € 5.000 bedraagt. 
De  kosten  hiervan  zullen 
worden  opgevangen  binnen 
de  reguliere  budgetten  voor 
Openbaar  groen.  Aldus 
afgehandeld  20  december 
2018

13-11-2018 Gopal, O Tekorten sociaal domein
Om de zorg van de raad omtrent toekomstige ontwikkelingen onder 
aandacht te brengen bij het kabinet en te onderzoeken of er een landelijk 
standpunt kan worden ingenomen om dit signaal door zoveel mogelijk 
gemeenten bij het kabinet af te geven

Mens en Maatschappij Antwoordbrief college 
verzonden 20 december 2018. 
Aldus afgehandeld d.d. 20 
december 2018

13-11-2018 Gopal, O Cultuurhuis
Bij de perspectievennota 2019 met concrete kaders te komen voor 
invulling van deze pilot.

Mens en Ontwikkeling s.v.z. 20 december 2018
Wij  zijn  enthousiast  over  het 
initiatief voor een cultuurhuis 
en zien mogelijkheden om dit 
concept  met  be-
langhebbenden  verder  uit  te 
werken.  Ons  uitgangspunt 
hierbij is dat de inhoud en de 
toekomst  bestendigheid  voor 
de  lange  termijn  voor  de 
samenleving  in  Eelde  en 
Paterswolde  centraal  staan. 
Dat  betekent  voor  ons  dat 



zorgvuldigheid  in  dit  proces 
voor snelheid gaat.
De financiële gevolgen van de 
uitvoering  van  deze  motie 
zullen dan - afhankelijk van uw 
besluit  in  het  kader  van  de 
perspectievennota  -  worden 
verwerkt  in  hetzij  de 
Najaarsbrief  2019  en/of  de 
begroting 2020.  Uitvoering 
heeft dan ook vooralsnog geen 
financiële  consequenties. 
Aldus  afgehandeld  d.d.  20 
december 2018

27-11-2018 Thijsen, M Motie Gaswinning
Om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken bij 
de Raad van State tegen de plannen van minister Wiebes om gas te 
winnen in Noord-Drenthe.

Ruimte en Ontwikkeling 


