+Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 16 juni 2020

S. v. z. : 4 juni 2020

Agendapunt: 3

Datum
initiatief
08-05-2018

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening en stand van zaken

Gopal, O

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

Mens en Maatschappij

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. 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. 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 het presidium worden
aangeboden. Integraal
onderdeel daarvan zal ook een
eventueel budgetvoorstel zijn.
s.v.z. 28 mei 2019
In de periode 8 - 18 april is de
raadssite getoetst en de

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening en stand van zaken
uitkomsten zijn besproken
met de leverancier van de
website om daar waar
mogelijk op korte termijn
verbeteringen/aanpassingen
aan de raadssite uit te voeren.
In de week van 8 juli is er een
hertoets.
s.v.z. 29 augustus 2019
De hertoets is uitgevoerd.
Naar de daaruit gekomen
conclusies moet nog worden
gekeken.
s.v.z. 8 oktober 2019
De griffier heeft naar
aanleiding van de hertoets
een gesprek gehad met
GemeenteOplossingen (GO).
GO heeft aangegeven zelf het
structureel toetsen van de
website in haar
bedrijfsvoering op te nemen,
zodat klanten er van op aan
kunnen dat hun websites aan
de WCAG-normen voldoen.

09-04-2019

Vemer, P

Motie diversiteit in woningbouw inzake startnotitie ontwikkeling Vries Zuid
-Nieuwe woningbouwconcepten mee te nemen bij de planontwikkeling
voor Vries Zuid, zoals het woningbouwconcept Tiny Houses, maar ook
andere kleinere woningen specifiek geschikt voor ouderen;
-Te onderzoeken of er binnen onze gemeente nog andere geschikte
locaties zijn voor dergelijke vormen van woningbouw en daarover in 2019
aan de raad te rapporteren;
-Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere vernieuwende
vormen van woningbouw, zoals de zogenaamde “knarrenhofjes”,
combinaties van wonen voor jonge mensen en ouderen, herbestemming
van niet-wonen panden in en buiten de kernen en ook daarover aan de
raad te rapporteren.

Ruimte en Ontwikkeling

s.v.z. 26 februari 2020
Het participatietraject is
afgesloten, in de plannen zijn
bouwblokken opgenomen voor
nieuwe
woningbouwconcepten. Over
de plannen zal op 10 maart
een raadstafel worden
georganiseerd en daarna gaan
de plannen het proces van
bestuurlijke en politieke
besluitvorming in.

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Afdoening en stand van zaken

In het debat wordt aan deze motie de volgende interpretatie gegeven:
‘onderzoeken’ kan gelezen worden als ‘open staan voor initiatieven
vanuit de samenleving en dan met inwoners en projectontwikkelaars
kijken naar mogelijkheden’
21-4-2020

O. Gopal

Motie Hartveilig Drenthe
- alsnog positief te reageren op het verzoek van de stichting HartslagNu
om een jaarlijkse bijdrage van € 2.022 en het verzoek van de stichting
Hartveilig Drenthe om een jaarlijkse bijdrage van € 843 en de daarbij
behorende besluiten uit het collegevoorstel van 9 december 2019 (zie
bijlage);
- voor 2020 de gevraagde bijdragen van € 2.022 en € 843 alsnog te
verstrekken en de hiervoor benodigde middelen te vinden in de huidige
begroting;
- voor 2021 t/m 2023 de gevraagde bijdragen van € 2.022 en € 843 op te
nemen in de perspectievennota en begroting van de gemeente.

Mens en Maatschappij

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
niet is toegestaan, anders dan biologisch afbreekbare varianten.

Publiekszaken en
Veiligheid

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

