+Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 8 september 2020

S. v. z. : 27 augustus 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)

Sociaal Domein

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 & Duurzame
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

21-4-2020

O. Gopal

21-4-2020

M. Thijsen

09-06-2020

R. Kraaijenbrink

Omschrijving
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’
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.

-

16-06-20

M. Thijsen

Afdeling

Afdoening en stand van zaken

Sociaal Domein

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 &
Advies

Straatversiering Zuidlaren:
Om mee te werken aan het uitvoeren van het plan van de VOZ.
Te bepalen dat de uitzonderingssituatie duurt van 1 juli tot eind oktober
2020.
Een eenmalige geldelijke bijdrage te leveren uit een door het college
nader te bepalen budget. Dit omdat VOZ als gevolg van dit besluit de
investering niet over meerdere jaren kan spreiden.

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

Fout geparkeerde fietsen Zuidlaren
- ervoor zorg te dragen dat er voldoende fietsenrekken zijn bij de hiervoor
aangewezen plaatsen en met name bij bushaltes;

Publiekszaken &
Advies

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.
Wethouder Kraaijenbrink geeft
positief advies onder de
voorwaarden dat hij de VOZ
nog gaat vragen om een vorm
van begroting waarop de
eenmalige bijdrage kan
worden gebaseerd en dat hij
nog moet zoeken naar een
budget waaruit dit kan worden
betaald.

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

- 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.
16-06-2020

M. Thijsen

Bekostigen maatregelen COVID-19 door het Rijk
- een nadrukkelijk verzoek neer te leggen bij het Rijk voor de volledige
bekostiging van de door de GGD en VRD gemaakte kosten;
- dit verzoek zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen met de
overige Drentse gemeenten;
- deze motie te delen met de andere GGD en VRD regio’s en overige
gemeenten, om op deze manier een krachtig signaal richting het Rijk
af te geven.

Publiekszaken &
Advies

16-06-20

P. Vemer

Opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingen
- zich te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om samen 500
alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse
eilanden;
- zich hierover uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie & Veiligheid
en aan te dringen op een gezamenlijke aanpak met de inmiddels 124
verschillende gemeenten.

Ruimte & Duurzame
ontwikkeling

30-06-20

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

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

Afdoening en stand van zaken

Datum
initiatief
30-06-20

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

H. de Graaf

Publiekszaken &
Advies

30-06-20

H. de Graaf

30-06-20

H. Wiersema

30-06-20

M. Thijsen

Budgetruimte creëren
De komende maanden realistische (met ingang van het volgende
begrotingsjaar uitvoerbare) voorstellen voor bezuinigingen en het
verhogen van inkomsten te doen, met betrekking tot de gehele
gemeentelijke begroting en op alle beleidsterreinen, zodat in elk geval
voldoende financiële ruimte ontstaat om lopende toezeggingen na te
kunnen komen.
Onhoudbare financiële situatie van gemeenten in Nederland en Tynaarlo
in het bijzonder.
- Net als vele andere gemeenten een vergelijkbare brief te sturen naar
VNG en Den Haag;
- Deel te nemen aan de geplande landelijke actiedag #gemeenteinnood
op 2 juli van colleges en gemeenteraden, in aanloop naar het Algemeen
Overleg tussen de minister van BZK en de vaste Kamercommissie;
- De nieuwste versie van het analyseinstrument, dat in Enschede
ontwikkeld is en inzicht geeft in de oorzaak van de tekorten op de
begroting, toe te gaan passen.
Bestrijding invasieve en giftige plantensoorten
Draagt het college op om in de begroting van 2021 een bedrag van €
15.000 als structureel beleid op te nemen voor het beheer van invasieve
en giftige plantensoorten.
Zienswijze zoutwinning
Verzoekt het college om:
- Mede namens de raad een zienswijze in te dienen bij de Minister van
EZK aangaande het ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan
2018 Nedmag.
- In deze zienswijze, naast door het college in te brengen punten, met
name aandacht te vragen voor:
o Het opzetten van een meet- en regelprotocol, zodat het bepalen van
de gevolgen voor mensen en milieu van de zoutwinning mogelijk is.
Hierbij is het vaststellen van de nulsituatie wenselijk om eventuele
onduidelijkheden over de juistheid van schadeclaims te voorkomen.
o Een toegankelijke en onafhankelijke regeling voor
schadevergoeding, waarbij Nedmag geen claims kan afwijzen onder
verwijzing naar de NAM. Bij voorkeur wordt hier de omgekeerde
bewijslast van toepassing of wordt de schadeafhandeling publiekelijke
gemaakt, ook voor zoutwinning.
o Voorkomen van milieuschade – ook op lange termijn - als gevolg
van de bodemdaling, waardoor eigenaren zouden worden geschaad in
het huidige en mogelijk toekomstige gebruik van hun percelen.

Publiekszaken &
Advies

Gemeentewerken

Publiekszaken &
Advies

Afdoening en stand van zaken

Datum
initiatief

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

o Voorkomen van milieuschade als gevolg van het gebruik van
minerale olie als dakolie. De veiligheid van de te gebruiken
alternatieven dient vooraf te worden aangetoond.
o De - zeer lange - periode van 25 jaar waarvoor de toestemming
verleend wordt. Gezien de grote mate van onzekerheid over de
risico’s van dit type zoutwinning dient er vanuit het voorzorgprincipe
regelmatig een tussentijdse evaluatie plaats te vinden met de
mogelijkheid om direct in te grijpen wanneer de veiligheid voor mens
en milieu daarom vraagt (Hand aan de Kraan principe).
- In deze zienswijze de minister te verzoeken om in de beslissing over het
ontwerp-instemmingsbesluit op te nemen dat met beoogde winning pas
mag worden begonnen wanneer bovengenoemde zaken eerlijk en billijk
zijn geregeld.
30-06-20

O. Gopal

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.
Maatregelen Sociaal Domein
Verzoekt het college om:
- 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.

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Afdoening en stand van zaken

