Voor andere selectieopmaak gebruik de knop sorteren

Lijst met toezeggingen raadsvergadering t.b.v. raadsvergadering van 22 september 2020

S. v. z. : 10 september 2020

Agendapunt: 3
Datum
Raad
7-3-2017

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

Thijsen, M

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.

Publiekszaken en
Advies

s.v.z. 26 augustus 2019
APV is diverse malen gewijzigd en de
standplaatsbepalingen zijn hetzelfde gebleven. Op
termijn zal het standplaatsenbeleid geactualiseerd
worden.

10-72018

Thijsen, M

Bijeenkomst aardbevingsschade
Het college B&W zegt toe dat er een bijeenkomst
(aardbevingsschade) komt zodra het nieuwe
schadeprotocol er is.

Ruimte & Duurzame
Ontwikkeling

11-122018

Lammers, H

Begrotingswijzigingen Alescon en WPDA 2019
College zegt toe de raad op de hoogte te houden
inzake een mogelijke navordering uit de problemen
bij Alescon met de belastingdienst.

Sociaal Domein

s.v.z. 26 februari 2019
Informatiebijeenkomst komt er wanneer er meer
duidelijkheid bestaat over de concrete invulling van het
beoogde schadeprotocol kleine velden en plaatsing van
extra trillingsmeters.
s.v.z. 7 november 2019
Over plaatsing extra trillingsmeters is de raad
geïnformeerd op 14 juni 2019. Dit punt is afgehandeld.
Wat betreft de informatiebijeenkomst is de s.v.z. 26
februari 2019 nog van toepassing.
s.v.z. 12 maart 2020
Het college heeft in haar brief van 23 januari nog eens
bevestigd dat er later dit jaar een bijeenkomst zal
worden georganiseerd, zodra de invulling van het
schadeprotocol gestalte krijgt.
s.v.z. 2 september 2019
In het DB van Alescon is afgesproken dat er centraal
gecommuniceerd wordt richting alle deelnemende
gemeenten op het moment dat hier definitief
duidelijkheid over is.
s.v.z 4 november 2019
De informatie komt met de jaarrekening van Alescon.
Verwachting is maart/april 2020
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

12-032019

Gopal, O

Startnotitie inkoop WMO-Jeugdzorg 2020
De raad wordt minimaal twee maal geïnformeerd
tijdens het komende traject inkoop

Sociaal Domein

09-042019

Kraaijenbrink, R

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid
Wethouder Vemer zegt toe dat het
bestemmingsplan Vries Zuid na het participatieplan
extern zal worden getoetst aan de ladder van
duurzame verstedelijking.

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

09-042019

Vemer, P

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid
Nadat de participatie in Vries is afgerond, het
resultaat wordt teruggekoppeld naar de raad, zodat
er dan nog in de raad gesproken kan worden over
onder andere de energievoorziening voor Vries
Zuid en er dan een definitieve beslissing kan
worden genomen

Ruimte & Duurzame
Ontwikkeling

09-072019

Gopal, O

Perspectievennota 2019
Vrijwilligersfeest van Trias voor alle vrijwilligers in
de gemeente en niet alleen van Trias

Sociaal Domein

Afdoening/stand van zaken
De jaarstukken van de verbonden partijen met daarin
een toelichting rondom de actuele stavaza rondom
Alescon il.
Dit is behandeld in de raad van 16 juni 2020.
Afgehandeld 17 augustus 2020
s.v.z. 10 oktober 2019
Raad is op 8 oktober geïnformeerd via Najaarsbrief
2019. Dit jaar volgt nog verdere informatie.
s.v.z. 4 maart 2020
Raad wordt via de Voorjaarsbrief opnieuw geïnformeerd
s.v.z. 17 oktober 2019
In het bestemmingsplan wordt de uitkomst van de
toetsing opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van
onderliggende onderzoeken, zoals het Companenonderzoek en de Woningmarktanalyse regio Gr-Assen
2017. Het (voor)ontwerp wordt 1e kw 2020 opgesteld.
s.v.z. 30 juni 2020
In het ontwerp bestemmingsplan is gebruik gemaakt
van onderliggende onderzoeken, zoals het Companenonderzoek en de Woningmarktanalyse regio Gr-Assen
2017. In het bestemmingsplan wordt de uitkomst van de
toetsing opgenomen.
s.v.z. 17 oktober 2019
Participatie loopt nog, eerste terugkoppeling verwacht in
december 2019 en vervolgens in februari 2020.
Besluitvorming door Raad is gepland in april 2020.
s.v.z. 30 juni 2020
Participatie is voltooid. Terugkoppeling is geweest in
febr en mrt (raadstafel) 2020. Besluitvorming is geweest
op 30 juni. Vaststelling bestemmingsplan,
beeldkwaliteitsplan en Grex volgt in nov 2020.
Afgehandeld d.d. 6 juli 2020
s.v.z. 23 maart 2020
Manager Trias gaf aan dat enkele jaren geleden vanuit
Trias een vrijwilligersfeest is georganiseerd voor alle
vrijwilliger in de gemeente.
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken
Het eerste jaar kwamen hier veel vrijwilligers op af. Het
tweede jaar was dit veel minder en uiteindelijk heeft
Trias dit niet meer georganiseerd.
De reden was dat er nauwelijks vrijwilligers (buiten
Trias) er meer op af kwamen. En dat het organiseren
van zo’n dag een dure investering was.
Trias adviseert dit niet nog een keer zo op te pakken.
Ook vanuit de participatieavonden Kadernota Sociaal
domein is het vanuit de inwoners niet naar voren
gekomen dat er behoefte is aan een vrijwilligersfeest.
De waardering van vrijwilligerswerk is een van de zaken
die in 2020 geëvalueerd moet worden door de
gemeente i.s.m. Trias.

09-072019

De Graaf, H

Perspectievennota 2019
In overleg gaan met corso over eventuele
ruimteproblemen voor de bouw van corsowagens

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

09-072019

De Graaf, H
Gopal, O

Controller

29-102019

Thijsen, M

05-112019

de Graaf, H

Perspectievennota 2019
Er zal gekeken worden hoe meer ken- en
stuurgetallen kunnen worden toegevoegd aan de
rapportages richting de raad.
Verder ontwikkelen vergadermodel gemeenteraad
Tynaarlo
Tot de evaluatie zullen er geen grote uitgaven
worden gedaan voor de voorgestelde
veranderingen
Begroting 2020
In de volgende begroting zullen wijzigingen in het
risicoprofiel beter worden toegelicht

05-112019

Kraaijenbrink, R

Begroting 2020
Het college komt bij de raad terug op de relatie
tussen kleine windmolens en de RES, zodra zij
hierover antwoorden heeft gekregen van de RES.

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

Griffie

s.v.z. 4 maart 2020
De evaluatie staat gepland in de zomer van 2020.
s.v.z. 2 juli 2020
Vanwege corona is de evaluatie gepland eind 2020.

Publiekszaken &
Advies

s.v.z. 29 november 2019
Vanaf een eerstvolgende P&C-product (jaarrekening
2019) wordt in de paragraaf weerstandsvermorgen op
genomen welke mutatie in de risico’s hebben
plaatsgevonden, inclusief een toelichting op de
mutaties.
Het nationaal programma meldt over de relatie tussen
windenergie en de RES het volgende:
“Wat telt mee voor de regionale opgave elektriciteit
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening/stand van zaken
Voor het regio-aandeel aan 35 TWh tellen alle
installaties mee die elektriciteit produceren uit wind- en
zonne-energie. Wel is er bij de zon-PV installaties een
ondergrens voor het vermogen van 15 kW. Ook de
installaties die er op dit moment al staan en de
installaties die eerder zijn geplaatst als gevolg van
eerder gemaakte afspraken uit het Energieakkoord,
tellen mee” (Bron: Regionale-energiestrategie.nl).
Dat betekent dat er bij windenergie geen ondergrens
wordt gehanteerd voor het vermogen. In de RES-regio
Drenthe worden de geplaatste, en de aanvullende
ambities met betrekking tot, kleine windmolens daarom
opgenomen in de regionale bijdrage aan de landelijke
doelstelling.
Afgehandeld 17 augustus 2020.

05-112019

Gopal, O

Begroting 2020
Het college gaat de raad regelmatig per brief op de
hoogte stellen van het al of niet doorgaan van het
abonnementstarief voor de WMO

Sociaal Domein

17-122019

O. Gopal

Sociaal Domein

17-122019

H. de Graaf

Ontwikkelingen Espria en Cosis
De raad zal worden geïnformeerd worden over de
duiding van de rechterlijke uitspraak en over de
vragen die de heer Spekschate heeft gesteld, voor
zover dit juridisch kan. Er wordt nog bekeken in
welke vorm. Dit kan een brief zijn maar
bijvoorbeeld ook een bijeenkomst van de
raadswerkgroep Sociaal Domein.
Belastingverordeningen 2020
In het voorstel voor 2021 worden in de
tarieventabel de grootste wijzigingen opgenomen.

17-122019

H. Lammers

Belastingverordeningen 2020/ Afvalstoffenheffing
Er zal nog eens extra naar de inwoners worden
gecommuniceerd dat het legen van de grijze

Gemeentewerken

s.v.z. 29 november 2019
Het college inventariseert wat de mogelijke gevolgen
zijn van het wel of niet invoeren van het
abonnementstarief voor de WMO. Zodra meer
duidelijkheid is zullen wij uw raad hierover per brief
informeren.

Publiekszaken &
Advies

s.v.z. 12 maart 2020

Over de kosten van het ledigen van de grijze container
van 3 euro komt een bericht gemeentepagina.
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

container per keer € 3,- kost. In deze
communicatie zal worden meegenomen welke
problemen er zijn met de afvalapp en hoe die
worden opgelost.

Afdoening/stand van zaken

s.v.z 30 juni 2020
Er is veel communicatie dat je het afval beter kunt
scheiden. Op afvalwijzer.nl communiceren we
permanent wat de tarieven in Tynaarlo zijn.
Afgehandeld 6 juli 2020.

17-122019

H. Lammers

Geactualiseerd beleid werk, inkomen en meedoen
Medio 2020 komt er een eindrapport over de
meedoenbanen, hierin wordt een evaluatie
opgenomen en antwoord op de vragen ‘wat
kunnen we er van leren?’ en ‘hoe nu verder?’

Sociaal Domein

25-022020

H. de Graaf

Visie bibliotheek 2020 -2024
Wethouder De Graaf zegt toe dat de financiële
consequenties van de voorliggende visie notitie
“bibliotheek 2020-2024 zullen worden opgenomen
in de perspectievennota, zodat de raad dan een
integrale afweging kan maken.

Publiekszaken &
Advies

De toezegging is opgenomen in de PPN 2021
vastgesteld door de raad op 30 juni 2020.
Afgehandeld 20 augustus 2020.

25-022020

H. de Graaf

De Kimme
Wethouder De Graaf zegt toe dat er een quickscan
zal worden uitgevoerd om meer duidelijkheid te
krijgen over de investeringen, kosten, exploitatie
en bezettingsgraad van de Kimme. Deze
quickscan zal rond de zomer naar de raad worden
gestuurd.

Sociaal Domein

Brief en quickscan naar raad verzonden d.d. 24 juni
2020.
Afgehandeld 24 juni 2020

21-04-20

M. Thijsen

Terugdringen gebruik wegwerpplastic bij
evenementen
Motie vreemd aan de agenda ingediend door
fractie Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks,
ChristenUnie en Gemeentebelangen
Besluit raad: De motie wordt aangehouden na de
volgende toezegging van burgemeester Thijsen:
Zodra de Algemene Maatregel van Bestuur over
wegwerpplastic bekend is en voordat deze van
kracht is, zal het college de raad laten weten hoe

Gemeentewerken

s.v.z. 18 augustus 2020

wachten op het landelijke besluit (medio 2021) voordat
wij het gaan opnemen.
Stand van zaken van de Europese SUP-richtlijn
De Europese Commissie heeft de SUP-richtlijn opgesteld
om wegwerpplastic in zee tegen te gaan. De
onderhandelingen over deze richtlijn tussen de
Europese milieuministers en het Europees parlement
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

zijn afgerond. Dat betekent dat alle EU-lidstaten deze
richtlijn moeten opnemen in hun wetgeving. Ook
Nederland. Nederland werkt de wetgeving uit in een
Algemene maatregel van bestuur (AMvB). In mei 2020
kan iedereen reageren op de concept AMvB via een
internetconsultatie. De nieuwe wetgeving gaat in op 3
juli 2021.

zij uitvoering gaat geven aan het terugdringen van
wegwerpplastic bij evenementen.

12-05-20

M. Thijsen

Voldoende aandacht aan gevolgen Corona in de
P&C Cyclus
Naar aanleiding van de motie vreemd aan de
agenda (ingediend door PvdA, VVD en GB) gemeentelijk steunpakket voor ondernemers,
maatschappelijke & culturele instellingen en
inwoners in verband met de corona crisis, zegt de
burgemeester toe: dat in de P&C-stukken van de
gemeente de komende tijd voldoende aandacht zal
worden besteed aan de gevolgen van Corona.
Naar aanleiding van de reactie en de toezegging
wordt de motie ingetrokken.
12 mei 2020

Publiekszaken &
Advies

30-06-20

R. Kraaijenbrink

Vries Zuid
Wethouder doet de toezegging:

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

- is in serieus oplossingsgericht gesprek met
verschillende initiatieven om de witte vlekken
ingevuld te krijgen met bijvoorbeeld knarrenhofjes
- Geactualiseerde GREX
- Op beide punten komt de wethouder terug
voordat het definitieve bp en bkp in de raad komt.
Extra lesruimte Het Oelebred
N.a.v. motie is de toezegging gedaan dat er 1
januari 2021 een lokaal staat, op basis van deze
toezegging is de motie ingetrokken.
Hoofdweg in Eelde
- Er wordt uitgezocht op basis van welkom
regelgeving het verplicht is om in 30-km-gebied

Sociaal Domein

30-06-20

P. Vemer

09-09-20

H. Wiersema

Afdoening/stand van zaken
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Datum
Raad

Portefeuillehouder

Omschrijving
vrijliggende fietspaden op te heffen en fietsers op
de autorijbaan te laten rijden.
- Volgens dhr. Van Es worden trillingen van bussen
met name veroorzaakt door oneffenheden in de
weg, zoals verhogingen van kruisingen. De
wethouder komt terug op zijn vraag hoe zij dat
gegeven rijmt met het voornemen om kruisingen
in de Hoofdweg te verhogen.
- Er wordt uitgezocht hoe de nulmeting voor de
schade van zwaar verkeer en busverkeer zal
worden uitgevoerd en wie toekomstige schade zal
betalen.
- De provincie zal opnieuw gevraagd worden om
een jaar uitstel te verlenen voor de aanbesteding
van dit project ivm de BDU-subsidie.

Afdeling

Afdoening/stand van zaken

