Gemeenteraad Coevorden
VERSLAG VAN DE COMMISSIEVERGADERING van 3 november 2020
Aanwezig: de heer J. Slomp (voorzitter);
De heren F. Booy, J. Tempels, J. Kamps en E. Holties (BBC2014);
De dames M. Fissering en A.H. Sieben en de heer A. Oudeboon (VVD);
De Dames S. Katerberg, L. Klein Gunnewiek-Penterman en de heren E. Heeling en R. Wilting (CDA);
De heren M. Blanken G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (PvdA) ;
Mevrouw I. Driehuis en heer J. Stoker (PAC);
De heren H. Bouwers en H. Nijmeijer (PPC);
De heer L. Hoedemaker (D66);
Portefeuillehouders: de heren B.J. Bouwmeester, J. Brink, J. Huizing en S. Stegen
Griffie: de heer M. Frensel
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij gaat er van uit dat iedereen die
aanwezig is gezond en vrij van klachten is. Hij wijst er nog op dat op tafels handgel staat en dat
tijdens het lopen door de raadzaal wordt gevraagd een mondkapje te dragen.
2. Mededelingen
De voorzitter vraagt aandacht voor de nieuwe werkwijze in de commissie. Anders dan eerder gaan
we niet meer de vraag van een individueel raadslid voorleggen aan de portefeuillehouder en
vervolgens de portefeuillehouder die antwoord geeft op de vragen van een individueel raadslid. In
plaats daarvan krijgen vanaf nu in de eerste termijn alle fracties de gelegenheid het woord te
voeren. Zij kunnen zich richten tot het college maar ook tot hun medecommissieleden. Na de eerste
termijn van de commissieleden krijgt het college de gelegenheid om te reageren. De tweede termijn
gaat op dezelfde manier als de eerste termijn.
Er zijn verder geen mededelingen.
3. Vaststelling agenda
De agenda conform vastgesteld.
4. Insprekers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
5. Vragenuurtje
Wethouder Huizing beantwoordt naar tevredenheid vragen van de heer Nijmeijer (PPC) over
mediaberichten die suggereren dat de gemeente afspraken met de provincie zou hebben gemaakt
over de oppervlakte van percelen met zonnepanelen.
6. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken
A. Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Brief A1 Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 1 oktober 2020, inzake
programma voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede
Op verzoek van meerdere fracties (PvdA, CDA, BBC2014 en PPC) wordt deze brief geagendeerd voor
de eerstvolgende commissievergadering.
Brief A2 Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 1 oktober 2020, inzake
tussentijdse evaluatie beleidsplan “ondersteuning op maat”
Wethouder de heer Brink beantwoordt naar tevredenheid vragen van de fracties PAC, PPC, PvdA,
BBC2014, VVD en het CDA en zegt toe dat e.e.a. in de Werkgroep Sociaal Domein besproken zal
worden waarbij de suggestie voor het organiseren van Informatiebijeenkomsten zeker aan de orde
zal komen.
Brief A4: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 14 oktober 2020,
inzake septembercirculaire 2020
Wethouder de heer Stegen antwoordt op de vraag van de fractie van BBC2014 dat hij schriftelijk
terugkomt op de vraag waarop de prognoses zijn gebaseerd.

Brief A5: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 20 oktober 2020,
inzake de bomen in de gemeente
In antwoord op vragen van de fracties PvdA, PAC en BBC2014 geeft wethouder Huizing geeft aan
geen beeld te hebben van de kosten van het herplanten en dat bij het herplanten rekening wordt
gehouden met de klimaatverandering. De wethouder heeft hiermee de vragen naar tevredenheid
beantwoord.
Brief A9: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 28 oktober 2020,
inzake Wet voorkeursrecht gemeenten Holwert Midden Coevorden.
Wethouder Huizing schetst in antwoord op de vraag van de VVD het vervolgproces en heeft hiermee
de vraag naar tevredenheid beantwoord.
B. Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen van het college van burgemeester en
wethouders te stellen
Brief B1: Brief van de voorzitter van de Jongerenraad Coevorden d.d. 28 september 2020, inzake
Veiligheid
Burgemeester Bouwmeester geeft in reactie op de opmerkingen van de fracties van BBC2014, CDA
en VVD aan graag binnenkort het gesprek aan te gaan met de Jongerenraad over een aantal zaken,
waaronder deze brief. Hij zegt toe de commissie terugkoppeling te geven van dit gesprek. De
burgemeester heeft hiermee naar tevredenheid op de vragen en opmerkingen gereageerd.
Brief B3: Brief van bestuur BOKD, d.d. 21 oktober 2020, inzake ondersteuning dorps- en
buurthuizen
Wethouder Brink geeft in reactie op vragen van de fracties PAC, D66 en VVD aan dat tot dusver
slechts één van de dorps- en buurthuizen heeft aangegeven in de problemen te komen. Er is nog
geen verdeelsystematiek voorhanden. Uitgangspunt is wel alleen de dorps- en buurthuizen die hulp
nodig hebben ook te ondersteunen. Of het beschikbare bedrag dan genoeg zal zijn is op dit moment
niet te zeggen. De wethouder heeft hiermee de vragen naar tevredenheid beantwoord.
Advies:
De ingekomen stukken conform de voorgestelde wijze af te doen in de raadvergadering van 10
november 2020.
7. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake afgifte verklaring
van geen bedenkingen voor het bouwen van een overkapping Nieuwe Krim 23 in
Coevorden
Wethouder de heer Huizing geeft in reactie op vraag van de PPC aan dat een beplantingsplan
onderdeel uitmaakt van de aanvraag. De wethouder heeft hiermee de vraag naar tevredenheid
beantwoord.
Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad.
Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 10 november 2020.
8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bestemmingsplan
bouw woning op v.m. rwzi Brugstraat 25 in Schoonoord
Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad.
Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 10 november 2020.
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bestemmingsplan
Brugstraat 22 Wezup
Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad.
Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 10 november 2020.
10. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Wethouder Stegen zegt naar aanleiding van een vraag van de VVD voor medio januari 2021 een
Informatieavond toe over de toekomst van de woningmarkt. *
Wethouder Stegen zegt toe dat de voortgangsrapportage over de ontwikkelingen in Coevordencentrum zo spoedig mogelijk aan de raad beschikbaar wordt gesteld. *
Wethouder Stegen zegt toe de raad te informeren over de wijzigingen m.b.t. de parkeerplaatsen in
het centrum van Coevorden. *
Burgemeester Bouwmeester zegt toe te gaan kijken naar een andere manier om informatie met
betrekking tot Klantreizen met raad te delen. *
Wethouder Stegen zegt toe na te gaan wat stand van zaken is met betrekking tot het Drents
onderzoek naar toeristenbelasting. *

Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de
gemeenteraad. Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 10 november 2020.
11. Vaststelling belastingverordeningen 2021
Conclusie: De voorzitter concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de gemeenteraad.
Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 10 november 2020.
12. Vaststelling verslag commissie van 6 oktober 2020
Het verslag wordt conform vastgesteld.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de commissievergadering
van 24 november 2020

, voorzitter.

, griffier.

