Gemeenteraad Coevorden
VERSLAG VAN DE COMMISSIEVERGADERING van 5 maart 2019
Aanwezig: de heer G. Zuur (voorzitter);
de heren D. Ten Berge, J. Hooge en E. Holties (BBC2014);
mevrouw S. Katerberg en de heer E. Heeling (CDA);
mevrouw M. Fissering en de heer E. Bonkes (VVD);
de heren M. Blanken, G. Mulder en M. Dorgelo (PvdA);
mevrouw I. Driehuis en de heer J. Stoker (PAC);
de heren H. Bouwers en H. Nijmeijer (PPC);
de heren L. Hoedemaker, B. Juffer en mevrouw A. Schepers (D66).
Portefeuillehouders: de heren B.J. Bouwmeester, J. Brink, J. Zwiers en J. Huizing.
Griffie: mevrouw A. Gerrits
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
4. Insprekers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
5. Vragenuurtje
De heer Blanken (PvdA) stelt vragen over een aanvraag van een evenementenvergunning.
De portefeuillehouder beantwoordt deze vragen gedeeltelijk en zegt toe dat de rest schriftelijk zal
worden beantwoord (*)
De heer Hoedemaker (D66) stelt vragen met betrekking tot de aardgaswinning.
De portefeuillehouder zegt toe alle vragen volgende week schriftelijk te zullen beantwoorden (*)
6. Ingekomen stukken
De heer Bonkes stelt een vraag naar aanleiding van brief 6A2 Bestuurlijk Transformatieakkoord Jeugd
Drenthe 2019-2022.
De portefeuillehouder beantwoordt deze vraag naar tevredenheid.
Op een vraag van mevrouw Katerberg of de raad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen,
zegt de portefeuillehouder dat de urgentie hiervan duidelijk is en dat, in overleg met de
klankbordgroep sociaal domein, een geschikt moment zal worden gekozen voor het houden van een
themabijeenkomst over dit onderwerp. (*)
Mevrouw Driehuis zegt met betrekking tot brief 6A3 inzake GGD Kaderbrief 2020 en zienswijze college
dat de GGD twijfelt of het extra beschikbare geld voldoende is. Zij vraagt of er termijnen zijn gesteld
waarop de vragen aan de GGD worden beantwoord en of die antwoorden zullen worden gedeeld met de
raad.
De portefeuillehouder zegt dat hij de meeste vragen in de begroting beantwoord wil zien en dat de raad
zeker op de hoogte wordt gehouden.
De ingekomen stukken conform de voorgestelde wijze af te doen in de raadsvergadering van
19 maart 2019.
7. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake afgifte verklaring van
geen bedenkingen bouw werktuigenloods v.v. Dalen op sportpark Het Grootveld in Dalen
Advies: Het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 maart 2019

8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake wijziging van de
Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005 (1 e wijziging)
Advies: Het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 maart 2019
9. Vaststelling verslag commissie van 12 februari 2019
De heer Blanken (PvdA) zegt agendapunt 9 (schoolzwemmen) graag te zien aangevuld met:
- bewegen te stimuleren
- in gesprek te gaan met de schoolbesturen.
Het verslag zal op deze wijze worden gewijzigd.
15. Sluiting.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering
van 5 maart 2019

, voorzitter.

, griffier.

