Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 21 mei 2019

S. v. z. : 9 May 2019

Agendapunt: 4

Datum
initiatief
08-05-2018
13-11-2018

Portefeuillehouder

Omschrijving

Afdeling

Gopal, O
Thijsen, M

Evaluatie inclusie-agenda Tynaarlo 2017
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

Mens en Maatschappij
Griffie

27-11-2018

Thijsen, M

Ruimte en Ontwikkeling

09-04-2019

Vemer, P

Motie Gaswinning
Om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken bij
de Raad van State tegen de plannen van minister Wiebes om gas te
winnen in Noord-Drenthe.
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

Afdoening en stand van zaken
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
uw
raad
worden
aangeboden.
Integraal
onderdeel daarvan zal ook een
eventueel budgetvoorstel zijn.

