Gemeenteraad Coevorden
VERSLAG VAN DE COMMISSIEVERGADERING van 12 februari 2019
Aanwezig: de heer J. Slomp (voorzitter),
de heren T. Nijenbanning, E. Holties, H. Kamps, T. Soppe en mevrouw J. Streur (BBC2014);
de heren G. Zuur, E. Heeling en mevrouw S. Katerberg (CDA);
de dames M. Fissering, B. Sieben en de heer A. Oudeboon (VVD);
de heren M. Blanken, G. Mulder en M. Dorgelo (PvdA);
de dames I. Driehuis en R. van Leeuwen en de heer J. Stoker (PAC);
de heren H. Bouwers en H. Nijmeijer (PPC);
de heren L. Hoedemaker 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
Roy Derks van de Jongerenraad heeft zich als inspreker aangemeld en zal inspreken bij agendapunt 9:
voorstel van de Jongerenraad d.d. 16 mei 2018 inzake herinvoering schoolzwemmen
5. Vragenuurtje
Door de heer Zuur (CDA) is een vraag gesteld met betrekking het relatieve hoge aantal inbraken in de
gemeente Coevorden.
Deze vraag wordt door de portefeuillehouder beantwoord en hij zegt toe om hier nader op terug te
komen om de analyse van de inbraakcijfers te presenteren (*).
Tevens zijn er een vragen van de heer Heeling (CDA) omtrent kleine windmolens (met een mastlengte
van 15 meter en een rotordiameter van 12 meter). Hij wil van de portefeuillehouder horen hoe het
beleid op vergunningverlening voor deze molens er momenteel uitziet.
Deze vraag wordt door de portefeuillehouder naar tevredenheid beantwoord.
6. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken conform de voorgestelde wijze af te doen in de raadsvergadering van
26 februari 2019.
7. Brief van het college van B&W, verzonden 12 december 2018, inzake motie Vuurwerk (nr.
2018-07)
Op verzoek van PAC en VVD is de brief van het college inzake de uitwerking van motie 2018-07 ter
bespreking geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering.
In de brief wordt een vraag gesteld aan de raad: “We geven de raad in overweging een afweging te
maken in hoeverre het wenselijk wordt geacht een of meerdere aanpassingen in het beleid door te
voeren.”
De commissie heeft, om uitvoering te geven aan het verzoek in de motie, het college adviezen gegeven
omtrent de mogelijkheden om te sturen op opslag en verkoop van vuurwerk.

8. Voorstel van het Seniorenconvent inzake verordening rekenkamercommissie gemeente
Coevorden 2019
Advies: Het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 februari 2019
9. Voorstel van de Jongerenraad d.d. 16 mei 2018 inzake herinvoering schoolzwemmen
Advies: De commissie geeft aan om de voorstellen van het CDA verder te laten onderzoeken en vraagt
van het college een voorstel uit te werken met een beperkt aantal mogelijkheden voor scholen om te
zwemmen:
De scholen zorgen zelf voor het vervoer van en naar het zwembad;
De mogelijkheid om 4 á 5 x per jaar te zwemmen;
De kosten die hieraan verbonden zijn;
Sporten/bewegen stimuleren;
Gesprekken met schoolbesturen.
10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake project gasloos De
Swaneburg
Advies: Het voorliggende voorstel wordt aangehouden en niet geagendeerd voor de raadsvergadering
van 26 februari a.s. Er komt t.z.t. een aangepast raadsvoorstel, waarin opgenomen een onafhankelijk
haalbaarheidsonderzoek.
11. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake ontwerpstatutenwijziging onderwijsstichting Arcade
Advies: Het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 februari 2019
14. Vaststelling verslag commissie van 22 januari 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
15. Sluiting.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering
van 5 maart 2019

, voorzitter.

, griffier.

