Commissievergadering raad Coevorden
VERSLAG VAN DE COMMISSIEVERGADERING van 2 maart 2021
Aanwezig: De heer F. Booy (voorzitter);
De heren J. Tempels, T. Nijenbanning, J. Hooge, T. Soppe en E. Holties en (BBC2014);
Mevrouw M. Fissering, mevrouw A.H. Sieben en de heer E. Bonkes (VVD);
Mevrouw S. Katerberg, mevrouw L. Klein Gunnewiek-Penterman en de heren E. Heeling en R.
Wilting (CDA);
De heren J. Slomp, M. Blanken, G. Mulder en M. Dorgelo (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 E. ten Hove
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij wijst erop dat nu we digitaal
vergaderen dat volgens een aantal afspraken verloopt.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat zich voor agendapunt 7. drie insprekers hebben aangemeld. Besloten wordt
de insprekers bij de behandeling van dit agendapunt te laten inspreken.
4. Inspreekrecht
De voorzitter verwijst naar hetgeen zojuist is besloten.
5. Vragenuurtje
De voorzitter meldt dat er geen vragen zijn ingediend.
6. Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken
A. Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Brief A1: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 26 januari 2021,
inzake najaarsrapportage 2020 RUD Drenthe
Wethouder Huizing zegt toe dat hij de technische vraag van de heer Tempels (BBC2014) laat
uitzoeken en hem schriftelijk over de uitkomst informeert.
Brief A3: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 2 februari 2021,
inzake verlengen convenant “Coevorden onderneemt!” met Ondernemend Coevorden
Wethouder Stegen beantwoordt de vraag van de heer Nijenbanning (BBC2014) over de
gevolgen van de Coronacrisis voor de voortgang van de geplande projecten in 2021 en 2022
naar tevredenheid.
Brief A8: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 9 februari 2021,
inzake zienswijze Kaderbrief GGD 2022
Wethouder Brink beantwoordt de vragen van mevrouw Katerberg (CDA) over het preventief
werken en de samenwerking met de GGD naar tevredenheid.
Brief A9: Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 17 februari 2021,
inzake beantwoording moties 2019-04 en 2020-07 en fietspad Hengstmeerweg
De voorzitter adviseert heren Holties (BBC2014) en Mulder (PvdA) om een onderbouwd
verzoek bij de Agendacommissie in te dienen voor het als bespreekpunt agenderen van deze
brief voor de eerstvolgende commissievergadering.
B. Afdoeningsvoorstel: ter advisering in handen van het college van burgemeester en
wethouders te stellen
Brief B2: E-mail met betrekking tot de Duitse vuilverbrander
Burgemeester Bouwmeester beantwoordt de vragen van de heren Mulder (PvdA), Wilting
(CDA), Stoker (PAC), mevrouw Sieben (VVD) en de heer Soppe (BBC2014) naar tevredenheid

en zegt toe dat de raad een afschrift krijgt van de beantwoording door het college van de
vragen die inwoners hebben gesteld.
7. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 9 februari 2021,
inzake parkeren binnenstad
De voorzitter vermeldt dat het hier gaat om een ingekomen brief die op verzoek van het CDA als
bespreekpunt is geagendeerd. Er hebben zich drie insprekers voor dit onderwerp gemeld.
Ondanks een verzoek van het CDA om voorafgaand aan de insprekers het woord te mogen
voeren, geeft de voorzitter eerst de insprekers het woord.
Inspreker mevrouw Ling Hu van Chinees Indisch Restaurant Kota Radja geeft aan tegen het
laten verdwijnen van parkeerplaatsen uit de binnenstad van Coevorden voor de doelgerichte
klanten. Dit leidt tot leegstand van winkelpanden en dat is ongewenst. Juist vanwege de
parkeerplaatsen op de Markt heeft Kota Radja in 2013 het pand overgenomen en hebben zij fors
in het pand geïnvesteerd. Deze parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Desgevraagd geeft
mw. Ling Hu aan dat tenminste de helft van de parkeerplaatsen op de Markt behouden zou
moeten blijven.
De heer Hup spreekt in namens het Centrummanagement Coevorden en de Coevorder
Handelsvereniging. Hij vraagt om de plannen voor het opheffen van parkeerplaatsen in de
binnenstad nog eens opnieuw te bezien, mede in het licht van de economische gevolgen van de
Coronacrisis, waardoor vele ondernemers het financieel zeer zwaar hebben. Het verdwijnen van
parkeerplaatsen draagt niet bij aan de ontwikkeling van de binnenstad op dit moment. De heer
Hup zegt daartoe verzocht toe om de vele e-mails van bezorgde ondernemers en inwoners van
de binnenstad ter kennisgeving via de griffie aan de leden van de commissie te doen toekomen.
Mevrouw Soppe van Pet’s Place spreekt in door haar zorgen (en die van vele andere
ondernemers) kenbaar te maken in de veranderingen in het parkeermodel van de stad
Coevorden. De veranderingen zullen vooral negatieve gevolgen gaan hebben voor het
verdwijnen van parkeerplaatsen op korte afstanden van de winkels. Door de toename van
woonfuncties zal de parkeerdruk alleen maar verder toenemen.
Wethouder Stegen geeft aan met de brief de raad op hoofdlijnen op de hoogte te willen brengen
van de actuele stand van zaken. Bij de uitvoering van de plannen voor het parkeren in de
binnenstad moeten nog meerdere (planologische) procedures worden gevolgd waarover
besluitvorming in de gemeenteraad moet plaatsvinden. Hij zegt toe de raadscommissie een
globaal tijdspad van het vervolgproces aan te bieden.
8. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 2 februari 2021,
inzake bestrijding eikenprocessierups 2021
De voorzitter geeft aan dat deze brief een ingekomen stuk is dat als bespreekpunt is geagendeerd
op verzoek van D66. De heer Hoedemaker (D66) geeft aan vragen te hebben aan de wethouder
vanwege de afwijking ten opzichte van het eerder voorgenomen en vastgestelde beleid en de
commotie vorig jaar over het gebruik van Xentarie. Wethouder Huizing geeft een toelichting bij het
voorgenomen beleid, zoals verwoord in de brief. De heer Soppe (BBC2014) waarschuwt voor het
schadelijke effect van gebruik van Xentarie op de gewenste natuurlijke bestrijding en verwijst naar
de ervaringen in de gemeente Westerveld. Wethouder Huizing geeft aan daar waar mogelijk de
bestrijding zonder het middel Xentarie te willen doen. Er zijn contacten met de gemeente
Westerveld over hun meer natuurlijke bestrijdingsmethode. Doel is om als Coevorden uiteindelijk
de bestrijding geheel op natuurlijke wijze uit te voeren.
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake ontwerpbegrotingswijziging 2021 en algemeen en financieel kader 2022 en volgende jaren GR
EMCO-groep
De voorzitter geeft aan dat wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerp-begrotingswijziging
2021 en af te zien van de mogelijkheid gebruik te maken van het indienen van een zienswijze en
kennis te nemen van het Algemeen Financieel Kader 2022 en volgende jaren. Mevrouw Driehuis
(PAC) en de heer Slomp (PvdA) vragen de wethouder om een toelichting te geven op de
samenwerkingsconstructie tussen de EMCO en MENSO. Wethouder Brink zegt toe in dit graag een
Themabijeenkomst Sociaal Domein nader toe te lichten. De voorzitter concludeert dat het voorstel
rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering van 16 maart 2021 waar het als hamerstuk
geagendeerd zal worden.

10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Kaderbrief
Veiligheidsregio Drenthe 2022
De voorzitter geeft aan dat wordt voorgesteld kennis te nemen van de Kaderbrief VRD 2022 en het
voornemen om geen zienswijze in te brengen. Burgemeester Bouwmeester geeft naar tevredenheid
antwoord op de vragen van mevrouw Driehuis (PAC) en de heer Heeling (CDA). De voorzitter
concludeert dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering van 16 maart 2021
waar het als hamerstuk geagendeerd zal worden.
11. Verslag van de commissie van 2 februari 2021
Het verslag wordt conform vastgesteld.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering.

