
1 
 

 +Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 8 maart 2022                           S. v. z. : 24 februari 2022 

Agendapunt: 3 

 

Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

  2020   

16-06-2020 
2 

M. Thijsen Fout geparkeerde fietsen Zuidlaren 
- 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. 
 

Gemeentewerken s.v.z. 7 december 2020: 
- 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 
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Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

geparkeerde fietsen van een 
label voorzien.  
s.v.z 11 oktober 2021 
De labels zijn klaar en na de 
herfstvakantie gaan we ze 
hangen op “fout” geparkeerde 
fietsen 
s.v.z. 8 februari 2022 (raad) 
Er worden waarschuwingen 
gegeven, nog niet bekeurd. 
Dat start zodra de bussen 
weer voller zijn. Er zal een 
publicatie komen op de 
gemeentepagina.  

10-11-2020 
9 

H. van den Born Doorlichten begroting Fysiek Domein 
-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. 
 

Publiekszaken & 
Advies 

MTO 17 februari 2021 
De Griffier vraagt om brief of 
voorstel met een reactie. Dit 
zal in collegevergadering aan 
de orde worden gesteld. 
MTO 31 maart 2021 
Procesbrief aan de raad is 
ambtelijk opgesteld en wordt 
nu bestuurlijk afgestemd. 
MTO 21 april 2021 
Procesbrief ligt bij financiën. 
Manager laat aan de griffie 
weten wanneer behandeling in 
het college en verzending aan 
de raad verwacht wordt. 
MTO 19 mei 2021 
Op dit moment is de uitvoering 
van deze motie 
organisatorisch onmogelijk. In 
september moet duidelijk zijn 
wanneer dit wel kan. Eind 
mei/begin juni wordt hierover 
een brief naar de raad 
gestuurd. 
s.v.z. 10 juni 2021 
Brief verzonden – planning 
volgt in september  
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Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

  2021   

16-3-2021 
2 

M. Thijsen Meer straten vernoemen naar vrouwen  
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. 
 

Publiekszaken & 
Advies 

s.v.z. 21 april 2021: 
Onderzoek gestart naar 
mogelijke andere werkwijze 
voor straatnaamgeving dan 
middels cie. NOR.  
s.v.z. 25 jan 2022:  
De commissie heeft in 2021 
een voorstel opgesteld voor 
een andere werkwijze. 1e 
kwartaal 2022 wordt het 
voorstel behandeld in B&W. 

8-6-21 
4 

P. Vemer Opvang vluchtelingen 
Verzoekt het college: 

 Te inventariseren waar in de gemeente terreinen liggen die 
geschikt zijn te maken voor de oprichting van een opvangcentrum 
voor maximaal 500 vluchtelingen en tegen welke kosten, 

- De gemeenteraad hierover te informeren. 

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling 

S.v.z 7 december 2021 
In het presidium is door 
burgemeester Thijsen 
aangekondigd dat de 
inventarisatie begin 2022 met 
de raad gedeeld wordt. 

22-6-21 
5 

R. Kraaijenbrink Centrum Eelde 
draagt het college op om: 
 Het voorliggende plan nu niet ter inzage te leggen. 
 In overleg te treden met de projectontwikkelaar en betrokkenen 

over de mogelijkheden om, binnen de bestaande kaders, 
aangevuld met onderstaande uitgangspunten, te komen tot een 
gedragen ontwikkeling van Doedens/Koops locatie: 

 Aanvullende uitgangspunten: 
o Behouden en bevorderen van het dorpse karakter en de 

sociaal cultuurhistorische kwaliteiten en functies in het 
centrum van Eelde door: 

o Het realiseren van kleinschalige detailhandel en/of 
maatschappelijke functies, zoals een 
gezondheidscentrum en/of een bibliotheek. 

o Een reductie in het aantal bouwlagen aan de hoofdweg. 
o Bouwvolumes en verschijningsvorm in verantwoorde 

afstemming met de monumentale strook (Dorpskerk, 
Buitenplaats en Nijsinghhuis).  

o Het realiseren van passende parkeergelegenheid, met 
inachtneming van minder stringente parkeernormen. 

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling 

s.v.z. 18 november 2021 
De ontwikkelaar heeft recent 
aangegeven niet aan de slag 
te gaan met een 
planaanpassing binnen de 
uitgangspunten zoals door uw 
raad geformuleerd. 
Inmiddels kan de ontwikkelaar 
ook niet meer beschikken over 
de locatie Doedens.  
Het contract dat wij met de 
ontwikkelaar hadden voor de 
verkoop van locatie Koops in 
combinatie met realisatie van 
een bouwplan voor 34 
appartementen op de locaties 
“Koops en Doedens” eindigt 
van rechtswege op 1 
december a.s. 
Daarmee ontbreekt de 
mogelijkheid om het 



4 
 

Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

Op een zo kort mogelijke termijn terug naar de raad te komen met 
een aangepast voorstel voor de herontwikkeling van de locatie 
Doedens/Koops. 

 

gevraagde voorstel voor een 
gezamenlijk plan voor de 
locatie Koops/Doedens verder 
te laten uitwerken door de 
projectontwikkelaar en aan uw 
raad voor te leggen. 
Daarnaast speelt dat uw raad 
recent bij de 
begrotingsbehandeling ook 
besloten tot het doen uitvoeren 
van een cultuurhistorische 
waardestelling en, totdat de 
resultaten hiervan door uw 
raad zijn vastgesteld, zeer 
terughoudend te zijn met de 
overige ontwikkelingen in het 
centrum in Eelde. 

6-7-21 
6 

H. Wiersema Voorjaarsbrief 2021 
draagt het college op om de Groningerstraat te Midlaren nog in 2021 her 
in te richten en hiervoor dekking te zoeken in de lopende begroting 
 

Gemeentewerken  

9-11-21 
5 

H. Wiersema Motie 2021.30 Dijkstra – Betaald parkeren op de stoep 
De motie wordt niet ingediend. De motie wordt als oproep aan het college 
beschouwd om te komen tot concrete maatregelen om overlast van 
geparkeerde auto’s in het centrum van Vries tegen te gaan.  
 
 

Gemeentewerken   

9-11-21 
5 

R. Kraaijenbrink Onderzoek cultuurhistorisch onderzoek Eelde 
     draagt het college op: 

- Zo spoedig mogelijk een cultuurhistorische waardestelling te 
laten uitvoeren door een deskundig extern bureau voor het 
centrum van Eelde, 

- Dit onderzoek te betrekken op globaal het gebied tussen de 
Burgemeester Strubenweg in het zuiden, de Kosterijweg in het 
westen (inclusief de Kosterij en de westzijde van de weg), de 
Westerhorn, Hoofdweg en Kerkhoflaan in het noorden en de 
Kerkhoflaan, inclusief de begraafplaats, in het oosten. Hierbij 
tevens aansluiting te zoeken met de school aan de Esweg en de 
Waterburcht.  

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling 

Brief verzonden 13 januari 
2022.  
Afgehandeld d.d. 1 februari 
2022 
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Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

- De resultaten van dit onderzoek te delen met de raad en na 
vaststelling door de raad te gebruiken als leidraad bij het 
vormgeven van het eigen cultuurhistorisch beleid en toetssteen 
voor ontwikkelingen in het onderzoeksgebied, 

- Tot dan zeer terughoudend te zijn met de overige ontwikkelingen 
in het centrum in Eelde, 

- De kosten van het onderzoek te dekken uit de ARGI, daarbij te 
streven naar subsidie voor dit onderzoek door de provincie 
Drenthe. 

 
21-12-21 
11 

R. Kraaijenbrink Ontwikkelrichting Zuidlaren  
verzoekt het college: 

- Deze voorgestelde wijziging in ontwikkelrichting Centrum 
Zuidlaren nader te onderzoeken. 

- Zo spoedig mogelijk de raad nader te informeren over de 
(tussen)uitkomst van dit onderzoek of op basis hiervan een 
realiseerbaar en een door de raad gewenst centrumplan kan 
worden voorgelegd. 

- Indien deze gewijzigde ontwikkelrichting geen oplossing biedt 
met betrekking tot de twee supermarkten, het uitgangspunt van 3 
december 2019 als uitgangspunt te blijven behouden voor 
verdere ontwikkeling.  

 

Ruimte & duurzame 
ontwikkeling.  

 

  2022   

25-01-2022 
1 

R. Kraaijenbrink Motie 2022.01 Handhaving overlast warmtepompen   
verzoekt het college: 
Om op basis van de APV in geconstateerde overtredingen, wbt overlast 
van deze oude warmtepompen, te handhaven. 
 

Publiekzaken & Advies  

8-2-22 
12 
 

H. Wiersema Motie vreemd aan de agenda - Onderzoek centrum voor palliatieve zorg     
- Te onderzoeken of binnen de gemeente Tynaarlo (in de 

gemeentelijke organisatie, huisartsen, thuiszorg, etc.) 
bovenstaande constateringen en overwegingen worden herkend; 

- Te onderzoeken of de komst van een palliatief centrum 
aansluiting vindt bij het bestaande zorgaanbod en daarbij de 
bestaande zorg kan ontlasten, versterken of verrijken; 

- Zich uit te spreken over een mogelijke (nog vorm te geven) 
samenwerking met initiatiefnemers; 

Sociaal Domein  
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initiatief 
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- Zich uit te spreken of de inzet van vrijkomend maatschappelijk 
vastgoed onderdeel kan zijn van deze samenwerking; 

- Dit onderzoek, in overleg met de Hanzehogeschool / RUG, te 
laten uitvoeren als afstudeeropdracht wanneer de organisatie hier 
op korte termijn geen ruimte voor kan vrij maken;. 

 
Wethouder Wiersema zegt toe de raad per brief te informeren over de 
uitwerking van de motie; hoe wordt de motie opgepakt, wie gaat wat 
doen. Daarna wordt een onderzoek gestart en de uitkomsten van het 
onderzoek worden teruggekoppeld in de raad.   
 

8-2-22 
13 

H. Wiersema Motie vreemd aan de agenda - Bevolkingsonderzoek naar longkanker  - - 
Het kabinet te verzoeken een bevolkingsonderzoek naar longkanker in te 
voeren. 
Deze motie bij de Minister van VWS en de leden van de 2e Kamer 
bekend te maken.  
Deze Motie rond 1 april 2022 naar de griffies van alle gemeenten in 
Nederland te versturen met het verzoek deze onder de aandacht van de 
nieuwe gemeenteraad te brengen. 
Wethouder Wiersema geeft aan dat het college de motie ondersteunt. De 
heer Franke laat het aan het college over om de beste weg te kiezen om 
de motie onder de aandacht te brengen van andere gemeenten. 
 

Sociaal Domein s.v.z. 18 februari 2022 
Brief verzonden aan kabinet 
en tweede kamer. 
Verzenden aan VNG VDG 
volgt in april. 

8-2-22 
14 

H. Wiersema Motie vreemd aan de agenda - Sluiting (kinder-)hartcentrum UMCG  
Een brandbrief op te stellen, gericht aan de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te  dringen op behoud van het 
(kinder-)hartchirurgie centrum in het UMCG; 
Om alle Drentse gemeenten op te roepen deze brandbrief te 
ondersteunen; Om aan te sluiten bij en contact te leggen met initiatieven 
in de Noordelijke provincies en gemeenten om samen de handen ineen te 
slaan;  

Sociaal Domein Brandbrief namens Drentse 
gemeenten verzonden d.d. 10 
februari 2022. Tevens in 
raadsinformatiesysteem 
geplaatst.  
Aldus afgedaan d.d. 10 feb 
2022 

 


