Commissievergadering raad Coevorden
VERSLAG VAN DE COMMISSIEVERGADERING van 28 september 2021 Raadzaal Hof van Coevorden
Aanwezig: (De heer F. Booij voorzitter);
De heren H. Mulder, J. Kamps, T. Nijenbanning, T. Soppe, J. Tempels (BBC2014);
Mevrouw A.H. Sieben, mevrouw M. Fissering, de heren B. Albring en E. Bonkes (VVD);
Mevrouw S. Katerberg en de heren E. Heeling en R. Wilting (CDA);
De heren de heren J. Slomp, M. Blanken en G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (PvdA);
Mevrouw I. Driehuis en heer J. Stoker (PAC);
De heren H. Bouwers en H. Nijmeijer (PPC);
Portefeuillehouders: de heren J. Brink, J. Huizing en S. Stegen
Commissiegriffier: J. Kok
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. We vergaderen fysiek.
Gezien de versoepelingen van de Coronamaatregelen zal medio oktober nog bezien worden
of bij de openbare raads- en commissievergaderingen weer publiek toegelaten kan worden.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststelling agenda
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
4. Inspreekrecht
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
5. Vragenuurtje
Er zijn geen vragen aangemeld.
6. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
bestemmingsplan Kernen-Oosterhesselen, Edveensweg/Waterveensweg
De commissie uit tevredenheid over het voorstel. Wel wordt aandacht gevraagd voor:
- de verkeersveiligheid, specifiek op de Pandijk;
- herplant van te kappen bomen (ca. 700 m2).
Wethouder Jeroen Huizing zegt toe in overleg te gaan met initiatiefnemer om een herplant
op een andere locatie te realiseren.
Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 12 oktober
2021.
7. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
zienswijzeprocedure begroting 2022 RUD Drenthe (nagezonden)
De voorzitter signaleert dat de begroting 2022 van de RUD op 23 september in de
werkgroep grip op samenwerking is besproken. Het conceptraadsvoorstel is op een laat
moment bij de vergaderstukken gevoegd. Portefeuillehouder Jeroen Huizing licht toe dat de
(concept)stukken van het college door een interne fout te laat bij de commissie zijn
gekomen. Hij biedt daarvoor excuses aan. Het college heeft het raadsvoorstel en de
concept zienswijze vandaag in overeenstemming met de toegezonden conceptversie
vastgesteld. Deze is in lijn met de reactie zoals eerder geformuleerd bij de kaderbrief van
de RUD.
De heer H. Mulder (BBC) verwijst naar de eerder geformuleerde kritiekpunten op het
functioneren van de RUD. De tijd is rijp om de zorg over het functioneren van de RUD te
delen met vertegenwoordigers uit de raden en staten van de deelnemers. De problemen
moeten met meer voortgang opgelost worden. Hij stelt voor de volgende tekst aan de
zienswijze toe te voegen:
“De raad van de gemeente Coevorden heeft de intentie om een vergadering te beleggen
met alle vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en de provincie om in een
open setting te bespreken hoe in de toekomst de RUD beter en efficiënter vormgegeven
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kan worden”. De overige fracties sluiten zich hierbij aan.
Wethouder Jeroen Huizing kan zich vinden in de aanvulling. Hij verwijst naar de evaluatie
van de RUD. Hij herkent de daarin genoemde verbeterpunten om een goed functionerende
RUD te krijgen. Hij adviseert een van de verbeterpunten, over de rol van de deelnemers in
deze gemeenschappelijke regeling, ook bij het gesprek te betrekken.
Hij beantwoordt vragen van mevrouw I. Driehuis(PAC) en de heren H. Bouwers (PPC), E.
Heeling (CDA), E. Bonkes (VVD) en H. Mulder (BBC).
De voorzitter constateert dat als de ontwerpzienswijze aangevuld moet gaan worden,
daarvoor een amendement de aangewezen weg is.
Het voorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 12 oktober
2021.
8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vraag om
cofinanciering deelambities Programma Binnenstad in relatie tot de
Herstructureringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021
Wethouder Stegen beantwoordt vragen van mevrouw S. Katerberg (CDA), mevrouw B.
Sieben (VVD), de heren J. Tempels (BBC2014), J. Stoker (PAC), R. Wilting (CDA), H. Nijmeijer
(PPC).
Hij zegt toe voor de komende raadsvergadering nadere (financiële) informatie te
verstrekken, mede in samenhang met andere projecten en subsidieregelingen in de stad
Coevorden.
Het voorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 12 oktober
2021.
9. ROB-rapport “Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden”
De commissie bespreekt het ROB-rapport “Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden” in
samenhang met de door plaatsvervangend griffier E. ten Hove opgestelde rapportage
“Balanceren op een raads(ak)koord” met een terugblik op het “Raadsakkoord
Samenlevend”.
De commissie constateert dat het werken met een raadsakkoord veel positieve punten
heeft opgeleverd, maar ook enkele leerpunten kent. Het ROB-rapport biedt op een aantal
punten input voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De griffie kan daarbij een
ondersteunende rol vervullen.
Wethouder Huizing wijst ook op de ondersteunende rol van het college en de ambtelijke
organisatie bij de uitwerking van de verbeterpunten.
De commissie besluit kennis te nemen van de rapportage en het werken met een
raadsakkoord mee te nemen in het op te stellen overdrachtsdocument aan de volgende
gemeenteraad.
10. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 15 juni 2021,
inzake OV-Dienstregeling 2022
Wethouder Huizing beantwoordt vragen van de heren G. Mulder (PvdA) en H. Mulder (BBC).
De gemeentelijk OV-visie zal worden betrokken bij in 2022 vast te stellen mobiliteitsplan
2022. Het college voert nog een gesprek met het OV-bureau. Inzet is de dorpen in de
gemeente met het openbaar vervoer bereikbaar te houden.
De commissie neemt kennis van de Brief van het college van burgemeester en wethouders
over de OV-Dienstregeling 2022.
11. Brief Middenstand Dalen inzake problemen bereikbaarheid centrum Dalen
Wethouder Huizing beantwoordt vragen van mevrouw B. Sieben (VVD), mevrouw I. Driehuis
(PAC), de heren T. Nijenbanning (BBC2014), H. Bouwers (PPC), G. Mulder (PvdA), R. Wilting
(CDA).
Wethouder Huizing zegt toe in overleg met plaatselijk belang en direct betrokkenen in
gesprek te gaan om te komen tot een goede probleemverkenning en -oplossing.
De commissie neemt kennis van Brief van de Middenstand Dalen over problemen
bereikbaarheid centrum Dalen.
12. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 1 september
2021, inzake VANG Roadmap 2021-2024
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Wethouder Huizing beantwoordt vragen van de heren E. Bonkes (VVD), H. Mulder
(BBC2014), R. Wilting (CDA). De routekaart geeft grofmazig aan op welk moment er nog
voorstellen naar de raad komen.
De commissie neemt kennis van de brief van het college van burgemeester en wethouders
over de VANG Roadmap 2021-2024.
13. Afschrift brief van de Stichting Klavertje Vier Holsloot (in oprichting) aan
Provinciale Staten, d.d. 5 september 2021, inzake zienswijze op ontwerpprovinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute
De heren E. Bonkes (VVD), J. Slomp (PvdA), T. Soppe (BBC2014), E. Heeling (CDA)
formuleren enkele vragen. Wethouder Huizing beantwoordt deze. Hij geeft aan dat
participatiebeleid een belangrijk element is in de inbreng van het college in de
samenwerkingsstructuur voor dit provinciaal inpassingsplan. Daarover kan op een later
moment van gedachten worden gewisseld met de raad.
De commissie neemt kennis van de brief van de Stichting Klavertje Vier Holsloot (in
oprichting).
14. Lijst van toezeggingen
Mevrouw S. Katenberg (CDA) is blij met de toevoeging van wijzigingen in de status van de
toezeggingen. Zij kondigt aan dat zij in het seniorenconvent de vraag zal agenderen of de
huidige werkwijze een geschikt middel is om de voortgang van toezeggingen te monitoren
en daarop te sturen.
De commissie neemt kennis van de lijst van toezeggingen.
15. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken
De commissie stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen
stukken.
16. Vaststelling verslag van de commissie van 31 augustus 2021
De commissie stelt het verslag ongewijzigd vast.
17. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering.
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