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Lijst met toezeggingen raadsvergadering t.b.v. raadsvergadering van 12 maart 2019                                  S. v. z. : 28 februari 2019 

Agendapunt: 3 

Datum 
Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

30-10-2015 Thijsen, M Ems Dollard Region 
Het college zegt de raad toe over 3 jaar met een evaluatie 
te komen en de raad daarbij aangeven welke doelstellingen 
vanuit de gemeente voor deze periode daarbij worden 
geformuleerd 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

7-3-2017 Thijsen, M Wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2015 
Het  college zegt de raad toe hem een juridisch houdbaar 
voorstel voor te leggen ten aanzien van standplaatsenbeleid 
m.b.t. marktkramen. Verder zegt het college de Raad toe 
om bij de volgende herziening van de APV de deregulering 
ter hand te nemen.  

Advies en 
Ondersteuning 

 

11-7-2017  Lammers, H Perspectiefnota 2017 
Het college B&W zegt toe jaarlijks te rapporteren aan de 
raad over luchthaven GAE, in de lijn met de andere 
aandeelhouders. 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

19-12-2017 Gopal, O Harmonisatie Kinderopvang 
Het college B&W zegt de raad toe jaarlijks een evaluatie te 
houden en de raad daarover te informeren. 

Mens en 
Maatschappij 

 

17-4-2018 Thijsen, M Informatieavond over risico’s drugslaboratorium Publiekszaken en  
Veiligheid 

 

5-6-2018 Kraaijenbrink, R. RO regels en de duurzaamheidsaspecten van Businesspark 
Ter Borch 
Het college B&W zegt toe met een notitie te komen over de 
handhaving van de geldende RO regels van Businesspark 
Ter Borch. 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

10-7-2018 Thijsen, M Bijeenkomst aardbevingsschade 
Het college B&W zegt toe dat er een bijeenkomst 
(aardbevingsschade) komt zodra het nieuwe 
schadeprotocol er is.  

Ruimte en 
Ontwikkeling 

s.v.z.26 februari 2019 
Informatiebijeenkomst komt er wanneer er meer 
duidelijkheid bestaat over de concrete invulling 
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Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

van het beoogde schadeprotocol kleine velend en 
de plaatsing van extra trillingsmeters 

09-10-2018 Vemer, P Loket voor statushouders 
College B&W zegt toe te onderzoeken hoe andere 
gemeenten omgaan met een loket voor statushouders 

Mens en 
Maatschappij 

 

13-11-2018 Graaf, de H Najaarsbrief 
Bij de begroting van 2020 wordt gekeken in hoeverre 
onderlinge verbanden met hyperlinks kunnen worden 
aangegeven 

Advies en 
ondersteuning 

s.v.z. 20 december 2018 

Hyperlinks lijken niet de meest geëigende 
oplossing. In de geest van uw oproep kijken wij 
welke vormen geschikter zijn. Zo, hebben wij 
reeds een infographic van de begroting 2019 
opgesteld.  
 

13-11-2018 Lammers, H Najaarsbrief 
De raad krijgt binnen enkele weken een voorstel betreffende 
de fietssnelweg 

Gemeentewerken s.v.z. 20 december 2018 

Inmiddels heeft uw raad een informerende brief 
ontvangen betreffende de fietssnelweg. Tevens 
leveren wij dit onderwerp aan voor bespreking in 
uw raad in het eerste half jaar van 2019. 
Wethouder Lammers heeft nogmaals bij de 
provincie aangedrongen op goede communicatie 
met aanwonenden en zal ook zelf met bewoners 
gaan spreken. 

27-11-2018 Gopal, O Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke 
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 
Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag of we 
voldoen aan de quota van de participatiewet. 
 

Mens en 
Maatschappij  

 

27-11-2018 Gopal, O Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke 
toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 
College zegt toe dat bij de cofinancieringseis in de 
stimuleringsregeling bij vrijwilligersorganisaties niet alleen 
naar financiële cofinanciering wordt gekeken. Inzet van 
vrijwilligers kan bijvoorbeeld ook als cofinanciering worden 
aangemerkt.  

Mens en 
Maatschappij 
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Raad 

Portefeuillehouder Omschrijving Afdeling Afdoening/stand van zaken 

11-12-2018 Lammers, H  Begrotingswijzigingen Alescon en WPDA 2019 
College zegt toe de raad op de hoogte te houden inzake 
een mogelijke navordering uit de problemen bij Alescon met 
de belastingdienst.  
 

Mens en 
Maatschappij 

 

11-12-2018 Thijsen, M Algemene plaatselijk verordeningen Tynaarlo 2019 
College zegt toe dat er met een communicatieadviseur en 
een jurist nog eens goed naar de teksten zal worden 
gekeken, zodat de APV beter leesbaar wordt. 
 

Juridische Zaken   

11-12-2018 Thijsen, M Algemene plaatselijke verordeningen Tynaarlo 2019  
College zegt toe dat artikel 6.3 bij de volgende ronde 
wijzigingen wordt gewijzigd. Aan het artikel zal de volgende 
zinsnede worden toegevoegd: ‘Met in achtneming van het 
gestelde in de algemene wet op het binnen treden’. 
 

Juridische Zaken  

11-12-2018 Thijsen, M Algemene plaatselijke verordeningen Tynaarlo 2019 
College zegt toe om uiterlijk in juli 2019 hyperlinks op de 
website te hebben geregeld zodat de APV beter 
doorzoekbaar wordt. 
 

Juridische Zaken  

22-01-2019 Kraaijenbrink, R Vaststellen startdocument en participatieplan 
omgevingsvisie 
College B&W zegt toe Right to Challenge op te nemen in 
het participatieplan als één van de methoden om de 
uitvoering handen en voeten te geven. 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

 

05-02-2019 Kraaijenbrink, R Woningbouw Vries-Zuid 
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat hij een beschrijving 
naar de raad stuurt over hoe de gemeente de Crisis- en 
Herstelwet toepast. 
 

Ruimte en 
Ontwikkeling 

Brief verzonden 26 februari 2019. Aldus 
afgehandeld d.d 26 februari 2019 

05-02-2019 Kraaijenbrink, R Rekenkamerrapport Economische beleid en 
ondernemersklimaat Tynaarlo 
Dhr. Franke geeft het college mee dat de uitkomsten van 
het onderzoek moeten worden verankerd in de 
Omgevingswet. Hij gaat ervanuit dat het presidium met een 
voorstel zal komen om dit handen en voeten te geven, dit 

Maatschappij en 
Ontwikkeling / 
griffie 

Tijdens de raad van 26 februari 2019 is een 
amendement aangenomen waarin dit wordt 
meegenomen. Aldus afgehandeld 28 februari 
2019. 
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voorstel ziet LT graag binnen twee maanden geagendeerd. 
Burgemeester Thijsen zegt toe dat dit verzoek in het 
presidium zal worden besproken. 

05-02-219 Lammers, H Brief college looproutes in het centrum van Eelde 
Mw. Kardol doet een voorstel om als raad de 
verkeersproblematiek in Eelde met inwoners van Eelde te 
bespreken. Dit voorstel wordt gesteund door een 
meerderheid van de raad. De griffie zal hiervoor een 
bijeenkomst organiseren. 

Gemeentewerken 
/Griffie 

 

26-02-2019 Gopal, O Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 
Het agendapunt Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 
wordt naar de bespreekagenda van 12 maart verplaatst. 
College B&W zegt toe de planning bij dit stuk, dat eerder in 
de raadswerkgroep Sociaal Domein is gedeeld, aan de 
vergaderstukken toe te voegen.  

Mens en 
Maatschappij 

 

 


