+Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 13 april 2021

S. v. z. : 1 april 2021

Agendapunt: 3

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening en stand van zaken

08-05-2018

Gopal, O

De raad halfjaarlijks op te hoogte te houden van de ontwikkelingen
(Evaluatie inclusie-agenda Tynaarlo 2017)

Sociaal Domein

21-4-2020

M. Thijsen

Motie terugdringen gebruik wegwerpplastic bij evenementen
Bij de eerstvolgende wijziging van de APV in 2021 op te nemen dat,
binnen de gemeente Tynaarlo bij evenementen naast de
verbodsbepalingen uit de SUP-richtlijn (dat het gebruik van plastic
producten voor eenmalig gebruik zoals plastic borden, bakjes, bestek en
rietjes verbiedt) ook het gebruik van plasticbekers voor eenmalig gebruik

Publiekszaken &
Advies

s.v.z. 25 september 2019
Er wordt ambtelijk nagedacht
over de vraag: ‘wat is de
positie van VN-panel en
Jongerenraad?’ Hierover wordt
een notitie geschreven en de
bedoeling is dat die rond half
oktober besproken wordt met
wethouder Vemer. Met de
behandelend ambtenaar is
afgesproken dat ondertussen
wordt bedacht hoe hier ook de
raad bij betrokken wordt en dat
daarvoor een bijeenkomst
wordt ingepland.
s.v.z 24 december 2021
Het college heeft op 1
december besloten een
“denkraam adviesraden” te
bespreken met adviesraden
en betrokken werkgroepen.
Een adviesraad sociaal
domein op te richten.
s.v.z. 09-03-2021
We pakken deze opgave op in
team Sociaal Domein, doel is
dat er voor de zomervakantie
een adviesraad SD in de
benen is.
De motie wordt aangehouden
na de volgende toezegging
van burgemeester Thijsen:
Zodra de Algemene Maatregel
van Bestuur over
wegwerpplastic bekend is en

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

niet is toegestaan, anders dan biologisch afbreekbare varianten.

Afdoening en stand van zaken
voordat deze van kracht is, zal
het college de raad laten
weten hoe zij uitvoering gaat
geven aan het terugdringen
van wegwerpplastic bij
evenementen.
s.v.z. 15 februari 2021:
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 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). De
nieuwe wetgeving gaat in op 3
juli 2021.
Gekeken wordt wat de nieuwe
wet voorschrijft en voor ons
betekent, met name het
gebruik bij evenementen en in
de horeca.
s.v.z 19 februari 2021
Voor juli 2021 volgt er een
update
Is opgenomen als toezegging
op de lijst met toezeggingen.
Afgehandeld 23 maart 2021.

16-06-20

M. Thijsen

Fout geparkeerde fietsen Zuidlaren

Gemeentewerken

s.v.z. 7 december 2020:

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

- ervoor zorg te dragen dat er voldoende fietsenrekken zijn bij de hiervoor
aangewezen plaatsen en met name bij bushaltes;
- op grond van artikel 5:12 APV een aanwijsbesluit te nemen waardoor
wildparkeren van fietsen verboden wordt op de hiervoor aangewezen
plaatsen en;
- dit verbod actief te handhaven.

Afdoening en stand van zaken
- Het probleem doet zich voor
bij de centrumhalte Zuidlaren.
Het plaatsen van extra
fietsenstallingen is niet zo
eenvoudig als de fysieke
ruimte daarvoor ontbreekt.
- De vraag hoe (eenvoudig)
e.e.a. in de APV te regelen is,
wordt juridisch onderzocht.
- Wat de gemeente eerst gaat
doen is publieksvriendelijk de
fout geparkeerde fietsen van
een label voorzien met het
verzoek de fietsen de
volgende keer in de stalling
aan de overkant (de
uitstaphalte) te zetten. Er zal
vooraf, begin 2021, een artikel
hierover in de Oostermoer
worden geplaatst.
Onderzocht wordt of het
juridisch is toegestaan de fout
geparkeerde fietsen ook te
verplaatsen naar de overkant.
s.v.z. 15 februari 2021
Het probleem doet zich
momenteel niet voor vanwege
de lockdown. Zodra dit wel
weer het geval is, gaat de
gemeente bovengenoemde
actie uitvoeren en de fout
geparkeerde fietsen van een
label voorzien.

30-06-20

H. Wiersema

Voorrang rotondes
Verzoekt het college te onderzoeken naar de mogelijkheid om te komen
tot een wijziging van de voorrangsregels rotondes binnen de bebouwde
kom waarbij voorrang aan fietsers wordt gegeven en de raad voor 1 juli
2021 hierover te informeren.

Gemeentewerken

MTO 17 februari 2021
Onderzoek is gestart. Voor de
zomervakantie kan dit
onderwerp aan de orde komen
tijdens een college- en
raadsvergadering.

Datum
initiatief
30-06-20

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening en stand van zaken

O. Gopal

Proceskadernota Sociaal Domein
- de concept kadernota Sociaal Domein terug te sturen naar het college
overeenkomstig art. 16.2c van het Reglement van Orde van de Raad van
Tynaarlo;
- het college op te dragen om de kadernota Sociaal Domein zodanig aan
te passen dat deze de raad in staat stelt haar kaderstellende en
controlerende taak uit te voeren ten aanzien van het Sociaal Domein;
- bij deze aanpassing de bijgevoegde leidraad (zie bijlage) toe te passen.

Sociaal Domein

30-06-20

O. Gopal

Vrijwillige eigen bijdrage WMO en Jeugdzorg
Verzoekt het college te onderzoeken of het mogelijk is dat de gemeente
Tynaarlo voor aanvragen ondersteuning op grond van de WMO en
Jeugdzorg een vrijwillige eigen bijdrage invoert. De raad over de
uitkomst voor 1 april 2021 te informeren.

Sociaal Domein

30-06-20

O. Gopal

Jeugdsozen
Verzoekt het college;
• In de uitwerking van de perspectievennota naar de begroting te komen
met een voorstel voor een budget voor jeugdsozen in onze gemeente,
waaruit structureel initiatieven voor jeugdsozen gefinancierd kunnen
worden.
• Hierbij uit te gaan van een principe dat initiatieven van vrijwilligers,
onderbouwd met een plan en
bijbehorende begroting, beoordeeld kunnen worden door het college en
of de ambtelijke
organisatie en vervolgens gehonoreerd kunnen worden.
• Voor deze voorziening te komen met een dekkingsvoorstel.

Sociaal Domein

30-06-20

O. Gopal

Maatregelen Sociaal Domein
Verzoekt het college om:

Sociaal Domein

s.v.z. 24 december 2020
Het proces kadernota wordt
voorbereid door de
raadswerkgroep Sociaal
Domein, conform afspraak in
de Raad.
s.v.z. 09-03-2021
Vrijdag 12 maart is er een
afspraak met de vz van de rwg
SD om het proces uit te lijnen
en vooral ook de
verwachtingen af te stemmen.
De griffie ontvangt de planning
zodra deze klaar is.
s.v.z. 5 oktober 2020
Wordt onderzocht in het kader
van het maatregelenpakket
2.0.
s.v.z. 11-03-2021
Dit wordt in de tweede helft
van het jaar opgepakt
s.v.z. 5 oktober 2020
Het is een onderdeel van de
begroting 2021 en de
aanbesteding welzijnwerk. De
Raad wordt hierover
geïnformeerd zodra dit
concreet is afgehandeld.
s.v.z. 11-03-2021
Het op de been krijgen en
houden van jeugdsozen is als
een opdracht meegenomen in
het programma van eisen in
de aanbesteding welzijn.
Daarbij gaat het om de
begeleiding van de
vrijwilligers. Heel nadrukkelijk
moet het geen aan te bieden
product worden van de nieuwe
welzijnsorganisatie.
Nav vragenrecht in raad
6 oktober 2020:

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

- Voor 1 oktober 2020 inzage te geven in de grootste kostenposten van
het Sociaal Domein die de overschrijding van de rijksbudgetten
veroorzaken.
- Aan te geven voor 1 oktober 2020 waar de gemeente invloed heeft om
deze uitgaven te
beperken en waar niet. Tevens daarbij aan te geven wat hiervan de
gevolgen zijn.
- In nauwe samenspraak met de raad te komen tot een adequaat
maatregelenpakket om daar waar kan deze kosten te beperken.
- Mogelijkheden te onderzoeken om de groei in interventieniveau 8 in de
jeugdzorg om te buigen naar een structurele daling en de raad hierover
voor 1 oktober te informeren.

06-10-20

10-11-20

M. Thijsen

H. de Graaf

Afdoening en stand van zaken
Wethouder Gopal legt uit dat
in de ogen van het college de
moties grotendeels zijn
uitgevoerd, op de kadernota
na. Daarvan heeft het college
namelijk gezegd dat kader
zeven veel te maken heeft met
de financiën van de gemeente
en dat het college daarom de
kadernota pas terug wil
brengen in de raad (via de
raadswerkgroep sociaal
domein) na besluitvorming
over de gemeentelijke
begroting.

Maatregelen aardbevingen Tynaarlo
Primair:
Om met klem bij de Minister aan te dringen op een onafhankelijke
deskundige commissie die de oorzaak van de laatste, recente
bevingen rond Winde/Bunne vaststelt;
Om door een onafhankelijke deskundige commissie het risicoprofiel
van het Vriezer gasveld opnieuw te laten beoordelen;
Om bij partijen ( Minister, NAM, Nedmag, de Commissie
Mijnbouwschade) erop aan te dringen budget beschikbaar te stellen
om bouwkundige opnames (Nulmetingen) conform
beoordelingsrichtlijn BRL 5024 te kunnen laten opmaken van
gebouwen in onze gemeente;
Secundair:
Te bewerkstelligen dat omkering van de bewijslast vanuit het principe
van rechtsgelijkheid binnen Nederlands recht ook voor onze gehele
gemeente moet gelden, zeker gezien het feit dat in onze gemeente
sprake is van gestapelde mijnbouw;
Te bewerkstelligen dat ook voor onze gemeente een regeling wordt
gemaakt voor het vergoeden van geleden immateriële schade als
gevolg van (gestapelde) mijnbouwactiviteiten;
De Minister uit te nodigen voor een gesprek met College en Raad
over de problematiek van gestapelde mijnbouw in onze gemeente;

Ruimte & duurzame
ontwikkeling

Doorlichten begroting Fysiek Domein

Publiekszaken &
Advies

s.v.z. 11 januari 2021
Bij aandachtsstreepje 1 en 2
Staatstoezicht op de mijnen,
de onafhankelijk
toezichthouder onderschrijft de
conclusies van NAM en De
grondbewegingen zijn onder
de grenswaardes gebleven
van de SBR Trillingsrichtlijn.
De bevingen passen bij de
seismische risicobeoordeling
voor het Vries-Noord gasveld,
zoals beschreven in het
winningsplan Westerveld.
KNMI over de aard en de
locatie van de beving, de
rapporten hierover zijn met uw
raad gedeeld.
s.v.z. 22 maart 2021
(Thijsen)
De motie zal betrokken
worden bij de bijeenkomst
over mijnbouwschade op 20
april 2021
MTO 17 februari 2021

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

-De overige beleidsterreinen van de begroting van het Fysiek Domein
door te lichten op dezelfde wijze als bij het Sociaal Domein is gebeurd,
-Hiervoor een realistisch tijdschema op te zetten, zodat de belasting voor
de organisatie binnen redelijke grenzen blijft, en de resultaten indien
mogelijk in de begroting 2022 kunnen worden meegenomen.

Afdoening en stand van zaken
De Griffier vraagt om brief of
voorstel met een reactie. Dit
zal in collegevergadering aan
de orde worden gesteld.
MTO 31 maart 2021
Procesbrief is opgesteld en
wordt nu bestuurlijk
afgestemd.

10-11-20

H. de Graaf

10-11-20

H. de Graaf

15-12-20

R. Kraaijenbrink

OZB Verlaging
de voorgestelde extra OZB-opbrengst van 5% in de begroting voor 2021
als eenmalige bate te zien en deze vanaf de begroting voor 2022 niet
meer op te nemen.
Sociaal Domein budgettair neutraal
Spreekt uit dat: De dekking van de uitgaven voor het Sociaal Domein met
ingang van de begroting van 2021 onderdeel uitmaakt van de brede
financiële afweging voor de gehele begroting. De beperkende
‘budgettaire neutraliteit binnen de rijksmiddelen’ wordt losgelaten.
Er voortdurend aandacht moet zijn voor het effectief en efficiënt uitvoeren
van de taken van het Sociaal Domein op een wijze die voor de raad
controleerbaar is. En draagt het college op:
In haar beleid deze brede financiële afweging toe te passen en bij
besluiten de onderwerpen zowel op hun eigen merites als in onderlinge
samenhang te beoordelen,
In de kadernota Sociaal Domein vast te leggen hoe gezorgd wordt voor
een verantwoorde prijs/kwaliteit verhouding en beheersing van de kosten
van het Sociaal Domein en dan met name de Jeugdzorg en de Wmo.
Te blijven streven naar het opheffen van onbillijkheden in de vergoeding
van de kosten van het Sociaal Domein.

Publiekszaken &
Advies

Publiekszaken &
Advies

MTO 17 februari 2021
De kadernota sociaal domein
wordt in het tweede kwartaal
van 2021 terug verwacht in de
raad, er wordt nu geschreven
aan de financiële paragraaf.

Verordening speelautomaten
Roept het college op om:
- zo snel mogelijk de speelautomatenverordening te actualiseren op basis
van de wegwijzer;
- hierbij gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in de
gemeente zoveel mogelijk te beperken (leeftijden, openingstijden,
reclame, etc.).

Gemeentewerken

MTO 17 februari 2021
Planning afhandeling wordt
doorgegeven aan de griffie.
s.v.z. 19 februari 2021
De verordening
Speelautomaten te
actualiseren op basis van de
wegwijzer, Cruks*. Dat
betekend dat het aantal
kansspelautomaten wordt
verandert naar aantal
spelersplaatsen. Nu mogen er
50 kansspelautomaten

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

5-01-21

H. Wiersema

Groningen Airport Eelde
Verzoekt het college:
- extern onderzoek te laten doen om voor de raad inzichtelijk te
maken wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het zijn van
aandeelhouder van GAE;
- in dit onderzoek de voor- en nadelen en risico’s van ten minste
de volgende drie scenario’s inzichtelijk te maken:
o Gemeente Tynaarlo bezit geen aandelen GAE
o Gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen GAE
o Gemeente Tynaarlo bezit 14% van de aandelen GAE
- deze motie allereerst uit te werken in een onderzoeksopdracht en
deze ter informatie naar de raad te sturen alvorens gestart wordt
met het onderzoek;
- de resultaten van het onderzoek ter informatie naar de raad te
sturen;
- over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo
een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen nadat door het
college via dit onderzoek voor de raad inzichtelijk is gemaakt wat
de voor- en nadelen en risico’s zijn van het aandeelhouderschap
GAE.

Ruimte & duurzame
ontwikkeling

16-3-2021

M. Thijsen

Meer straten vernoemen naar vrouwen

Publiekszaken &
Advies

Draagt het college op;
de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten aan te bevelen
aandacht te geven bij het vernoemen van nieuwe straten, aan
vrouwen, die zich dienstbaar gemaakt hebben in de Nederlandse
geschiedenis en in onze gemeente in het bijzonder;
de raad schriftelijk te informeren over genomen besluiten w.b.
toekennen straatnamen;
te streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de
Commissie Naamgeving Openbare Ruimten.

Afdoening en stand van zaken
aanwezig zijn en “onbeperkt”
aantal gasten/spelers, als het
wordt veranderd naar
spelersplaatsen dan zijn dat
het aantal gasten die naar
binnen mogen. Verwachting is
afronding net voor of na de
zomer.
Uitkomst staat gepland voor
raadsvergadering van 25 mei
2021

