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

25 juni 2020
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
18.30 uur
00.48 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

J. Seton (burgemeester)
H.J. van Olst
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), H.G. Wind
(tot 21.55 uur, wethouder Gemeentebelangen)

H. Greven, I.G. Hofstede, J. Vos
H.J. Zwiep
E.J. Huizing, A. Joling
A.T.J. Huijing-van Tongeren (agendapunt 5), 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 Bespreekstuk: Jaarstukken 2019

4 Bespreekstuk: Bestuursrapportage
2020-I

Mededelingen/ingekomen
stukken

Voorgesteld besluit

Besluit

De voorzitter meldt dat er aan het begin
van de vergadering elf raadsleden in de
raadszaal aanwezig zijn en de
portefeuillehouders uit het college.
Tussendoor wordt even geschorst om
woordvoerders van plaats te laten
wisselen.
Het college stelt de raad voor:
1. de Jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. het positieve rekeningresultaat van
576.762 euro toe te voegen aan het
vrije deel van de algemene reserve.
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met de voortgang van
het beleid 2020;
2. in te stemmen met de autonome
bestedingsvoorstellen 2020;
3. in te stemmen met de bestuurlijke
bestedingsvoorstellen 2020;
4. in te stemmen met incidentele
bezuinigingen (300.000 euro).
PvdA, ChristenUnie,
Gemeentebelangen, CDA, Leefbaar
Borger-Odoorn, D66 en VVD dienen
een amendement in met het voorstel:
voor het jaar 2020 150.000 euro
beschikbaar te stellen voor de
Omgevingswet voor het opstellen van

Ongewijzigd vastgesteld.
Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Het amendement wordt
aangenomen met tien
stemmen voor en een tegen.
GroenLinks stemt tegen.
Stemverklaring over het
gewijzigde voorstel:
Mevrouw Vos geeft aan dat
Leefbaar Borger-Odoorn
instemt met de punten 1, 2, 3
en 4 van het voorstel,
behalve bij punt 3 wat betreft
de centrummanager voor
Exloo.
Het voorstel, met

3
een Participatievisie als onderdeel van
de Omgevingsvisie, inclusief een
Toekomstvisie op hoofdlijnen.

inachtneming van de
wijziging ten gevolge van het
amendement, wordt unaniem
aangenomen.

Naar aanleiding van de bespreking in de
raad voegt het college een erratum toe
aan Bestuursrapportage 2020-I. Omdat
dit wat tijd kost, vindt de
besluitvorming plaats na de behandeling
van agendapunt 5.

5 Bespreekstuk: Kadernota 2021

In samenhang met het erratum wordt
ook een vijfde beslispunt toegevoegd
aan het voorstel van het college aan de
raad:
5. in te stemmen met het afwijken van
financieel kader nummer 2: Voor
incidentele bestedingsvoorstellen een
minimumbedrag toekennen voor
nieuw beleid bij de begroting en
Bestuursrapportage I. Dit in verband
met de coronacrisis en zodoende
geen 250.000 euro beschikbaar te
houden in knop 2 budget
beleidsintensivering.
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met de speerpunten
voor het jaar 2021;
2. in te stemmen met de financiële
kaders;
3. in te stemmen met de autonome
bestedingsvoorstellen 2021;

Stemverklaringen over het
amendement:
De heer Greven verklaart dat
Gemeentebelangen op grond
van de argumenten het
amendement wil intrekken en
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4. ermee in te stemmen om het tarief
toeristenbelasting 2021 niet aan te
passen en het tarief van € 1,20 per
overnachting te handhaven;
5. een reactie te geven ten aanzien van
de bestuurlijke bestedingsvoorstellen
2021.

niet meer zal ondersteunen.

De heer Braam, de heer
Zwiep, mevrouw Vos en de
heer De Groot melden dat
zij, op grond van
argumenten, het
amendement niet zullen
Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA, intrekken en wel voor het
Leefbaar Borger-Odoorn en
amendement zullen
ChristenUnie dienen een amendement stemmen.
in met het voorstel:
voor het jaar 2021 de tariefstelling van Het amendement wordt
de toeristenbelasting in Borger-Odoorn verworpen met vier stemmen
te verhogen met 0,05 euro per
voor en zeven stemmen
overnachting, van 1,20 euro naar 1,25
tegen. GroenLinks,
euro per overnachting.
ChristenUnie, Leefbaar
Borger-Odoorn en PvdA
Leefbaar Borger-Odoorn dient een
stemmen voor.
motie in met het voorstel om het
college te verzoeken:
Het voorstel wordt unaniem
voor de begroting 2021 en de
aangenomen.
meerjarenraming uit te gaan van een
ozb-verhoging van 0%.
De motie wordt verworpen
met tien stemmen tegen en
een voor. Leefbaar BorgerOdoorn stemt voor.
6 Sluiting

