
Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 5 februari 2019                                  S. v. z. : 24 januari 2019 

Agendapunt: 3 

 

Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening en stand van zaken 

12-7-2016 Gopal, O Motie fracties ChristenUnie, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo, 
Eigen bijdrage in de zorg 

Mens en Maatschappij 
 

08-05-2018 Gopal, O Evaluatie inclusie-agenda Tynaarlo 2017 Mens en Maatschappij  

09-10-2018 Lammers, H  Om de raad van Tynaarlo zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor het 
eind van het jaar te informeren over  
- De maatregelen die Tynaarlo volgens de RUD moet nemen om 
bestaande problemen in de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met 
de RUD op te lossen  

- Wat Tynaarlo verder kan doen om het functioneren van de RUD te 
helpen verbeteren  
Er bij de RUD op aan te dringen dat Tynaarlo als eerste (pilotgemeente) 
deelneemt aan het project “Doorlichting Inrichtingenbestand”, dat tot doel 
heeft de Tynaarlose inrichtingen in de juiste milieucategorie te plaatsen. 

Publiekszaken en 
Veiligheid 

 

09-10-2018 Kraaijenbrink, R Ahold/Albert Heijn op de kortst mogelijke termijn een traject aan te bieden 
met een gezamenlijke aan te wijzen onafhankelijke gespreksleiding. Het 
traject start uiterlijk op 1 november 2018 en eindigt uiterlijk op 31 januari 
2019. Doel van het traject is om voor beide partijen tot acceptabele 
afspraken te komen en de raad daarover te informeren 

Ruimte en Ontwikkeling  

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. 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. 
 

27-11-2018 Thijsen, M Motie Gaswinning Ruimte en Ontwikkeling   

https://raad.tynaarlo.nl/
http://www.tynaarlo.nl/


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. 

 


