BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn
Datum
Locatie:
Aanvang:
Sluiting:

18 juni 2020
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
19.00 uur
21.09 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

J. Seton (burgemeester)
E. Gringhuis (plaatsvervangend griffier)
A.A.M. Wolbers (online, Notuleerservice Nederland)

Raadsleden:

Gemeentebelangen:
PvdA:
VVD:
CDA:
Leefbaar Borger-Odoorn:
GroenLinks:
ChristenUnie:
D66:

Collegeleden:

F.A.J. Buijtelaar (wethouder Gemeentebelangen), T. Houwing-Haisma (wethouder VVD), A. Trip (wethouder D66)

I.G. Hofstede, D. Hooiveld, M.T. van Venrooij
J.L. Bijker, H.J. Zwiep
J.B. Hofsteenge, E.J. Huizing
A.T.J. Huijing-van Tongeren, R. Tuin
M.J.E. Vos-Geerdink
P. de Groot
E. Braam
M.G. Hoogerkamp
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Agendapunt
1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Mededelingen

Mededelingen/ingekomen
stukken

Voorgesteld besluit

Besluit

De voorzitter meldt dat er aan het begin
van de vergadering 11 raadsleden in de
raadszaal aanwezig zijn en de
portefeuillehouders uit het college.
Tussen de agendapunten door wordt
even geschorst om woordvoerders van
plaats te laten wisselen.
De heer Braam verzoekt om
Met deze wijzigingen
agendapunt 16 af te voeren van de
vastgesteld.
agenda en op een volgende
besluitvormende vergadering te
behandelen.
De voorzitter vraagt of punt 17 nog als
bespreekpunt behandeld moet worden.
De raad is ervoor om het als hamerstuk
te behandelen.
De heer Hoogerkamp verzoekt namens
de hele raad het college om zijn best te
doen om de jeugd en de g-teams wel te
laten voetballen in 2e Exloërmond in het
komende seizoen.
Mevrouw Hofstede geeft complimenten
aan de facilitaire dienst voor de manier
waarop de oriënterende bijeenkomst de
vorige avond verliep. Ook doet ze een
oproep aan de raadsleden om
voldoende afstand te bewaren bij het
plaats wisselen en het verlaten van de
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raadszaal.
4 Actuelevragenronde
5 Mondelinge beantwoording
schriftelijke vragen

De heer Van Venrooij stelt een vraag
over het beleid voor een gezonde
leefstijl.
Mevrouw Bijker stelt vragen over de
verkoop van een aantal panden in
Strijkijzer, Borger.
Mevrouw Bijker vraagt of er sinds 23
april meer aanspraak gemaakt wordt op
de regeling voor het Sociaal Domein,
hoe het college hiermee omgaat en of de
gemeente hierdoor verder moet gaan
bezuinigen of de belasting verhogen.

6 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
7 Besluitenlijst van de openbare
besluitvormende raadsvergadering
van 28 mei 2020
8 Ingekomen stukken

Ongewijzigd vastgesteld.
1. Lijst met erkende
dorpsbelangenorganisaties.
2. Petitie De Treffer '16 moet
blijven voetballen in
2e Exloërmond.
3. Motie Stabieler gemeentefonds,
gemeente Alphen-Chaam.

De agendacommissie stelt de raad voor: Het voorstel wordt met deze
de ingekomen stukken conform het
wijziging zonder hoofdelijke
voorstel af te handelen.
stemming aangenomen.
Mevrouw Vos verzoekt om stuk 12
voor bespreking in een volgende
oriënterende raadsbijeenkomst te
agenderen.
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4. Motie Regionale
Energiestrategie, gemeente Peel
en Maas.
5. Gemeente Roosendaal, brief aan
Tweede Kamer over uitrol 5G.
6. Vragen raadsleden over bezwaar
maken per e-mail
7. E-mailbericht Orange the World.
8. E-mailbericht dhr. Z. inzake
voetbal 2e Exloërmond.
9. E-mailbericht 100 Nederlandse
gemeenten steunen oproep om
500 vluchtelingenkinderen op te
vangen in Nederland.
10. Burgercollectief Stralingsbewust
Wonen.
11. Brief dhr. T. te Borger.
12. Wmo Toezicht en Handhaving
2019-2022.
13. Jaarplan Laaggeletterdheid 2020.
14. Jaarverslag Archiefzorg 2019 en
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beoordeling 2018.
15. Investeringsvoorstel 2020 voor
wegen, verkeer, riolering en
groen.
16. Memo stand van zaken
planvorming MFA
2e Exloërmond.
17. Bedankje Hunebedcentrum.
9 Hamerstuk: Publiek Vervoer,
Jaarrekening 2019 en
Ontwerpmeerjarenbegroting 20212024

10 Hamerstuk: Kaderbrief 2021
Wedeka

11 Hamerstuk: Jaarstukken 2019 en
Ontwerpbegroting 2021 van GGD
Drenthe

Het college stelt de raad voor:
1. de Jaarrekening 2019 van de
samenwerkingsorganisatie Publiek
Vervoer Groningen Drenthe ter
kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de
Ontwerpmeerjarenbegroting 20212024, zodoende geen zienswijze in te
dienen en dit te communiceren naar
de samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen
Drenthe.
Het college stelt de raad voor:
1. de kaderbrief 2021 van Wedekabedrijven voor kennisgeving aan te
nemen;
2. geen zienswijze op de kaderbrief
kenbaar te maken.
Het college stelt de raad voor:
1. de Jaarstukken GGD Drenthe 2019,
het Addendum jaarstukken 2019 en

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.
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12 Hamerstuk: Financiële stukken
RUD

13 Hamerstuk: Reparatie
bestemmingsplan Valthermond
Zuiderdiep 447B

14 Hamerstuk: Onttrekking aan de

de Begroting 2021 ter kennisgeving
aan te nemen;
2. in te stemmen met de
Ontwerpbegroting 2021 inclusief
Meerjarenraming 2021-2024 van de
GGD Drenthe, zodoende geen
zienswijze in te dienen en dit te
communiceren naar de GGD
Drenthe.
Het college stelt de raad voor:
1. kennis te nemen van de Jaarstukken
2019 van de RUD Drenthe;
2. in te stemmen met de
Ontwerpbegroting 2021 van de
RUD Drenthe, met een
deelnemersbijdrage van 453.415
euro voor de gemeente BorgerOdoorn;
3. een zienswijze in te dienen met
betrekking tot de Ontwerpbegroting
2021 van de RUD Drenthe.
Het college stelt de raad voor:
1. vast te stellen het bestemmingsplan
Valthermond Zuiderdiep 447B,
bestaande uit geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1681.08BP0012VG01;
2. geen exploitatieplan op te stellen in
het kader van de
Grondexploitatiewet.
Het college stelt de raad voor:

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
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openbaarheid Weideweg Westdorp

15 Hamerstuk: Gewijzigde Begroting
2020 Wedeka-bedrijven

16 Bespreekstuk: Evaluatienotitie
sociaal domein, brochure en
concept bestuurlijke reactie

1. op grond van artikel 9, eerste lid van
de Wegenwet te onttrekken aan het
openbaar verkeer: de Weideweg in
Westdorp, kadastraal bekend Borger,
sectie M, nummer 69, in rood
aangegeven op de bij dit besluit
behorende en gewaarmerkte
tekening ‘Onttrekking aan de
openbaarheid Weideweg’;
2. te bepalen dat het besluit niet eerder
in werking treedt dan op de eerste
dag na de dag waarop de overdracht
bij de notaris plaatsvindt.
Het college stelt de raad voor:
1. de gewijzigde Begroting 2020 van de
Wedeka-bedrijven voor
kennisgeving aan te nemen;
2. bijgevoegde zienswijze vast te
stellen.
Het college stelt de raad voor:
1. kennis te nemen van de
evaluatienotitie sociaal domein en de
brochure;
2. in te stemmen met de bestuurlijke
reactie van het college;
3. het college de opdracht te geven om
de uitkomsten van de evaluatie mee
te nemen in de doorontwikkeling
sociaal domein en de bestuurlijke
reactie als uitgangspunt te nemen
voor de doorontwikkeling sociaal
domein.

discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Dit agendapunt is vervallen.
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17 Hamerstuk: Gemeentelijke bijdrage
Borger-Odoorn aan het
Gebiedsfonds Drentse Monden
Oostermoer

18 Bespreekstuk: Procesvoorstel
aanpak Toekomstvisie BorgerOdoorn

18A Motie, vreemd aan de orde van de
dag, over een speeltuin in Borger

Mevrouw Van der Tuuk
(Speeltuinvereniging Westeres in
Borger) geeft een toelichting op het
plan en het proces tot nu toe.

Het college stelt de raad voor:
akkoord te gaan met een jaarlijkse
storting van 56.550 euro per jaar in het
gebiedsfonds Drentse Monden
Oostermoer voor een periode van tien
jaar, te starten in 2021, vanuit de
verkregen ozb-opbrengsten van
Windpark Drentse Monden en
Oostermoer.
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met de Startnotitie
‘Aanpak Toekomstvisie en
Omgevingsvisie’;
2. akkoord te gaan met het voornemen
tot het instellen van een
begeleidingsgroep waarin de raad
middels ten minste twee raadsleden
is vertegenwoordigd.
Het CDA en Gemeentebelangen dienen
een motie in met het voorstel:
het college te verzoeken om:
 het laatste deel van het proces
rondom de realisatie van een
speeltuin in de Irenestraat te Borger
opnieuw uit te voeren, om te komen
tot een nog groter draagvlak en een
door alle partijen gedragen
eindresultaat;
 een actieve rol te spelen in de
gesprekken met en tussen de
initiatiefnemers en de
bezwaarmakers.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Stemverklaring PvdA:
De heer Zwiep geeft aan dat
zijn fractie het niet eens is
met het tweede deel van het
voorstel maar wel voor zal
stemmen.
Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.
De motie wordt unaniem
aangenomen.
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19 Sluiting

