Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 6 november 2018
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:
De heren F. Booij, E. Holties, H. Kamps, D. Ten Berge, H. Mulder, T. Nijenbanning,
H. Hooge, T. Soppe en mevrouw J. Streur(BBC2014). De heren E. Bonkes en A. Oudeboon
en de dames M. Fissering en B. Sieben (aanwezig vanaf 19.00 uur) (VVD). De heren
J.J. Geertsema, E. Heeling, G. Zuur en mevrouw S. Katerberg (aanwezig vanaf 16.55 uur)
(CDA). De heren J. Slomp, M. Blanken, G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (aanwezig vanaf
18.30 uur) (PvdA), mevrouw I. Driehuis en de heer J. Stoker(PAC), de heer
H. Bouwers (PPC). De heer L. Hoedemaker (D66).
De heer B. Bouwmeester (burgemeester)
Mevrouw J. Kuipers (griffier)
 Opening
De voorzitter opent de vergadering.


Mededelingen
Geen

 Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
 Vaststelling besluitenlijst van 16 oktober 2018
De besluitenlijst wordt onveranderd vastgesteld.
 Ingekomen stukken (rv.nr. 1477)
De raad besluit de ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2018-2023 (Rv.nr. 1478)
De raad besluit:
1. Eenmalig een krediet beschikbaar te stellen van € 1.101.000 voor het vervangen
van 5 betonbruggen en het uitvoeren van groot onderhoud aan 6 bruggen verdeeld
over de komende drie jaar.
2. Het onderhoud en de exploitatie van de civiele kunstwerken structureel te
verhogen met een bedrag van € 22.000.
3. Binnen de begroting de post kapitaallasten "vaste oeververbindingen” te verhogen
met een bedrag van € 46.000.
4. De financiële consequenties van dit voorstel hebben wij opgenomen in het
hoofdstuk beleidsvoornemen van de programmabegroting 2019 en de
meerjarenraming 2020-2022. Op deze wijze kunt u dit betrekken bij de integrale
afweging bij de beleidsafwegingen die extra (financiële) middelen vragen.


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake invoering
Bedrijven Investeringszone Coevorden Centrum (Rv.nr. 1479)
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het ondernemersplan BIZ-Fonds voor Coevorden Centrum in
Coevorden;
2. Kennis te nemen van bijgevoegde uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting
Centrummanagement Coevorden en de Gemeente Coevorden;
3. De verordening Bedrijven Investeringszone Coevorden Centrum 2019-2023 vast te
stellen op grond waarvan:
Het gebied (zie bijlage 1 van de verordening) wordt aangewezen als
Bedrijven-investeringszone (BIZ);
Van gebruikers en bij leegstand van eigenaren van onroerende zaken
binnen de BI-zone een BIZ-bijdrage wordt geheven;


De Stichting Centrummanagement Coevorden uit de opbrengst van de
heffing een subsidie wordt verleend voor activiteiten zoals deze zijn
opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone
Coevorden Centrum en het Ondernemersplan BIZ Fonds voor Coevorden
Centrum 2019 – 2023;
Kennis te nemen van het voorlopig Reglement Draagvlakmeting
Bedrijveninvesteringszone Coevorden Centrum onder voorbehoud van de door uw
gemeenteraad vast te stellen verordening.
-

4.

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake subsidie
overdracht molens aan het Drentse Landschap (Rv.nr. 1480)
De raad besluit:
1. Een incidenteel bedrag (bruidsschat) van € 1.500.000 mee te geven en dit te
dekken uit de algemene reserve;


2. De structurele onderhouds- en exploitatielasten van de zeven molens na
overdracht gefaseerd vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen;
3. De 8ste wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen
Amendement 2018-02 Overdracht molens wordt door de indieners ingetrokken.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
bestuursprogramma 2018-2022 “Ruimte om te doen” (Rv.nr. 1481)
De raad besluit:
In te stemmen met het bestuursprogramma 2018 - 2022 "Ruimte om te doen!"


Motie 2018-19 Planning bestuursprogramma
Verzoekt het college
De raad in het voorjaar van 2019 te voorzien van een (jaar)planning op basis van
dit Bestuursprogramma 2018-2022.
Wordt met 22 stemmen voor (CDA, PvdA, BBC, VVD, PPC, PAC) en 1 stem tegen (D’66)
aangenomen.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake benoeming
voorzitter Raad van Toezicht Esdal College (Rv.nr. 1482)
De raad besluit:
De heer mr. drs. A. Regtop met ingang van 1 november 2018, te benoemen als voorzitter
van de Raad van Toezicht, voor een periode van 4 jaar tot 1 januari 2022.


Voorstel van het seniorenconvent, inzake benoeming leden algemene
raadscommissie (Rv.nr. 1483)
De raad besluit:
te benoemen als lid van het algemene raadscommissie van de gemeente Coevorden:


Fractie
CDA
VVD
PvdA
D66
PPC
PAC

Voorgedragen lid
L.G.H. Klein Gunnewiek-Penterman
F. Zwaan-Alberts
B.K. Albring
W.H. Dorgelo
M.F. Slangewal
A. Schepers
D.L.J. Juffer
H. Nijmeijer
P.A.J. van Eijk
A.H.A. van Leeuwen-Pronk

Voorstel van het seniorenconvent, inzake benoeming lid van de
Rekenkamercommissie (Rv.nr. 1484)
De raad besluit:


de heer M. Rouw te Zwolle met ingang van 6 november 2018 te benoemen en te beëdigen
als extern lid van de Rekenkamercommissie Coevorden voor de periode van drie jaar.
Voorstel van het college burgemeester en wethouders, inzake benoeming
Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (Rv.nr. 1485)
De raad besluit:


1.1 De Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen en
1.2 Te beschikken over de algemene -en bestemmingsreserves en voorzieningen;
1.3 De reserve sociaal domein op te heffen en het saldo van € 2 miljoen te storten in de
algemene reserve;
1.4 Te beschikken over de investeringskredieten.
In te stemmen met de volgende beleidsvoornemens:
2.1 versterken en uitdragen van het cultuuraanbod en hiervoor structureel middelen
beschikbaar te stellen € 187.000 (2019), € 202.000 (2020), € 236.000 (2021) en € 251.000
(2022);
2.2 actualisatie van het integraal onderwijshuisvesting programma (IHP) en hiervoor vanaf
2019 een structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 55.000;
2.3 intensivering van de leerplicht- en RMC-functie inclusief administratie en hiervoor vanaf
2019 een structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 85.000;
2.4 participatie in het Actieprogramma Vitale vakantieparken Drenthe en hiervoor voor de
periode 2019 tot en met 2021 een bedrag beschikbaar te stellen van € 27.000 per jaar;
2.5a subsidie voor UNESCO Global Geopark en hiervoor structureel middelen beschikbaar
te stellen € 13.000 (2019), € 18.000 (2020), € 27.000 (2021 en volgende jaren) en
2.5b het bedrag in de bijlage “Begrotingssubsidies” hierop aan te passen;
2.6a de realisatie van vier camperplaatsen en hiervoor in 2019 een incidenteel
investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 31.000 en
2.6b deze kosten te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen;
2.7 voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid en hiervoor vanaf 2019 een
structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000;
2.8a stimuleren van innovatie in de zorg en ondersteuning en hiervoor een reserve
“Innovatie zorg” in te stellen en
2.8b hier in 2019 een incidenteel bedrag van € 1 miljoen in te storten ten laste van de
algemene reserve en
2.8c de nota reserves en voorzieningen hier op aan te passen;
2.9a investeren in sport en maatschappelijke accommodaties en hiervoor vanaf 2020 een
structureel bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000 per jaar cumulatief oplopend tot en
met 2024 ter dekking van kapitaallasten en
2.9b een reserve “accommodaties in de samenleving” in te stellen en
2.9c hier in 2019 een incidenteel bedrag van € 1 miljoen in te storten ten laste van de
algemene reserve en
2.9d de nota reserves en voorzieningen hier op aan te passen;
2.10 implementatie van de Omgevingswet hiervoor middelen beschikbaar te stellen €
372.000 (2019), € 447.000 (2020), € 135.000 (2021) en € 60.000 (2022);
2.11a aanleg van de Zuidelijke ontsluitingsweg en hiervoor een investeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 1,9 miljoen (20% 2019 en 80% 2020) en
2.11b de bijbehorende kapitaallasten van € 55.000 vanaf 2021 te dekken uit de stelpost
vervangingsinvesteringen, onderdeel mobiliteit;
2.12 onderzoek mogelijke aanleg van een Zuidelijke rondweg en hiervoor incidentele
middelen beschikbaar te stellen in 2020 en 2021 van respectievelijk € 25.000 en € 50.000;
2.13 opstellen van de Fietsnota Coevorden en hiervoor in 2019 een incidenteel bedrag
beschikbaar te stellen van € 13.000;
2.14 opstellen van de Mobiliteitsnota en hiervoor in 2020 een incidenteel bedrag
beschikbaar te stellen van € 25.000;
2.15a verbeteren van de leef- en woonomgeving en hiervoor een reserve
“Herstructureringsfonds” in te stellen en met inachtneming van amendement 2018-03
Herstructureringsfonds, dat met algehele stemmen wordt aangenomen:
In het raadsvoorstel onder punt 2.15a na ‘verbeteren van de leef- en
woonomgeving’ en vóór ‘en hiervoor’ in te voegen: ‘in dorpen en wijken, met
uitzondering van het centrum van Coevorden’,
en
2.15b hier in 2019 en 20202 een incidenteel bedrag van € 1 miljoen per jaar in te storten
ten laste van de algemene reserve en

2.15c de nota reserves en voorzieningen hier op aan te passen;
2.16a vervangen van vijf betonnen bruggen en hiervoor een investeringskrediet
beschikbaar te stellen van € 858.000 met de volgende fasering € 356.000 (2019), €
290.000 (2020) en € 212.000 (2021) en
2.16b de bijbehorende kapitaallasten oplopend tot maximaal € 46.000 vanaf 2022 te
dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen;
2.16c groot onderhoud van zes bruggen en hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te
stellen van € 243.000 met de volgende fasering € 121.000 (2019), € 37.000 (2020) en €
86.000 (2021) en
2.16d deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve;
2.16e verhogen van het budget voor regulier onderhoud aan bruggen en hiervoor vanaf
2019 een structureel bedrag beschikbaar voor te stellen van € 22.000;
2.17a verhogen van het budget voor regulier onderhoud aan bomen en hiervoor vanaf
2019 een structureel bedrag beschikbaar voor te stellen van € 125.000;
2.17b uitvoeren van achterstallig onderhoud aan bomen en hiervoor voor de periode 2019
tot en met 2021 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000 per jaar en
deze kosten ten laste te brengen van de algemene reserve;
2.18 creëren van budget voor facilitering van ruimtelijke ontwikkelingen in dorpen en
wijken en hiervoor vanaf 2019 een structureel bedrag beschikbaar te stellen van €
200.000;
2.19 opstellen van een plan van aanpak voor het saneren van asbestdaken in 2024 en
hiervoor middelen beschikbaar te stellen € 23.000 (2019), € 11.000 (2020), € 11.000
(2021) en € 10.000 (2022);
2.20 gemeentelijke ambitie voor een energie neutrale gemeente in 2040 en hiervoor
structureel middelen beschikbaar te stellen € 193.000 (2019) en € 133.000 (2020 en
volgende jaren);
2.21 aanstellen van een subsidiecoördinator annex fondsenwerver en hiervoor vanaf 2019
een structureel bedrag beschikbaar voor te stellen van € 109.000;
2.22 optimaliseren formatie en processen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) en hiervoor structureel middelen beschikbaar te stellen € 139.000 (2019) en €
94.000 (2020 en volgende jaren);
2.23 optimaliseren formatie en processen Burgerzaken en hiervoor vanaf 2019 een
structureel bedrag beschikbaar voor te stellen van € 200.000;
2.24 bestuurlijke vernieuwing, onderdeel uitwerking Raadsakkoord en hiervoor voor de
periode 2019 tot en met 2022 een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 per jaar;
2.25 organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en hiervoor incidentele
middelen beschikbaar te stellen in 2021 en 2022 van respectievelijk € 3.000 en € 25.000;
2.26 uitvoering geven aan de BOCE-beleidsagenda en hiervoor middelen beschikbaar te
stellen € 144.000 (2019), € 118.000 (2020), € 82.000 (2021) en € 82.000 (2022);
2.27 creëren van twee BBL-stageplekken bij de buitendienst hiervoor vanaf 2019 een
structureel bedrag beschikbaar voor te stellen van € 55.000.
28a. Het wijzigen van ons afvalstoffenbeleid door de ophaalfrequentie van de restafvalcontainer aan te passen van twee-wekelijks naar vier-wekelijks en de ophaalfrequentie van
de PMD-container aan te passen van vier-wekelijks naar twee-wekelijks en
28b. de bijbehorende ‘Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2019’ met daarin een
stijging van het tarief van 2,5% vast te stellen;
Met inachtneming van amendement 2018-01 Budget rekenkamer, dat met
algehele stemmen wordt aangenomen:
na beslispunt 28b toe te voegen beslispunt 28c luidende als volgt:
28c. het budget van de rekenkamercommissie Coevorden vanaf 2019 structureel
te verhogen met € 10.000,-.
3. De incidentele begrotingstekorten in 2019 en 2020, met inachtneming van de financiële
effecten voortvloeiend uit de goedgekeurde beleidsvoornemens, te dekken uit de algemene
reserve.
Motie 2018-20 Kinderarmoede
Verzoekt het college:
1.
Met kinderen en jongeren actief in gesprek te gaan via bijvoorbeeld de Speaking
Minds methode, gekoppeld aan onze Jongerenraad. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze
belangrijk vinden en hiervoor nodig hebben;
2.
Eventuele kosten voor uitvoering van de methode Speaking Minds op te vangen
binnen de budgetten van het sociaal domein.
3.
Voorstellen voor uitbreiding van het kindpakket aan de raad voor te leggen bij de
behandeling van de kader brief 2020. Als voorbeeld noemen we het gratis verkrijgen van

een ID voor kinderen van 3 tot 18 jaar waarvan de ouder(s) een gezamenlijk inkomen
hebben tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;
Wordt met 21 stemmen voor (PvdA, PAC, D66, BBC, CDA, PPC) en 4 stemmen tegen (VVD)
aangenomen.
Motie 2018-21 Laag geletterdheid wordt aangehouden.
Motie 2018-22 Regenboog/Zebrapad
Wordt met 12 stemmen voor (PvdA, PAC, D66 CDA en PPC) en 13 stemmen teven (BBC en
VVD) verworpen.
Motie 2018-23 Beter openbaar vervoer
Verzoekt het college:
Het OV-bureau te verzoeken een onderzoek uit te voeren en wijzigingen door te voeren in
de dienstregeling 2020 aangaande de volgende punten:
◦ het verlengen van buslijn 25 naar Schoonoord, zodat er een rechtstreekse
busverbinding Schoonoord – Zweeloo – Coevorden ontstaat;
◦ een optimalisatie van de reistijden van de lijnen 21, 25 en 27 te
onderzoeken, zodanig dat de bussen weer door Sleen en Oosterhesselen
rijden;
◦ het beter bereikbaar maken van de stad Coevorden vanuit
Aalden/Zweeloo/Oosterhesselen;
De gemeenteraad erbij te betrekken indien er onoverkomelijke bezwaren zijn
bovengenoemde wijzigingen door te voeren;
De gemeenteraad en de bewoners van onze gemeente vroegtijdig te informeren over de
voorgenomen wijzigingen van de dienstregeling 2020;
Wordt met algehele stemmen aangenomen.
Motie 2018-24 Groenbeheer
Draagt het college op:
Behoud en herstel van biodiversiteit toe te voegen als een van de beleidsdoelen van
groenbeheer.
Waar dit tot een andere uitvoeringspraktijk leid, die van invloed is op de belangen van
derden, vooraf zorgvuldig met die partijen (bv.LTO) te overleggen.
Wordt met 21 stemmen voor (PvdA, BBC,PAC,D66, CDA en PPC) en 4 stemmen tegen (VVD)
aangenomen .
Motie 2018-25 Sanering Abestdaken wordt aangehouden.
Motie 2018-26 Groenonderhoud wordt aangehouden.
Motie 2018-27 Toeristenbelasting wordt teruggetrokken.
Motie 2018-28 Stolpersteine wordt aangehouden.
Motie 2018-29 Bomenonderhoud wordt aangehouden.
Motie 2018-30 Energieneutraal wordt aangehouden.
Motie 2018-31 Knelpunten in openbare ruimte wordt aangehouden

Motie 2018-32 Blijverslening
Verzoekt het college,
Om de mogelijkheden van inzet van genoemde maatregelen (Blijverslening/Verzilverlening)
t.b.v. langer zelfstandig wonen, uit te werken en de raad hiertoe voorstellen te doen
uiterlijk in 2019.
Bij de uitwerking mee te nemen de mogelijkheid van een tijdige inzet van deze regelingen
vanuit preventief oogpunt, zoals ter voorkoming van calamiteiten en/of incidenten.
Wordt met 21 stemmen voor (BBC, PvdA, VVD, CDA) en 4 stemmen tegen (PAC, PPC,D66)
aangenomen.
Motie 2018-33 Afvalstoffenheffing

Wordt met 3 stemmen voor (D66, PAC) en 22 stemmen tegen (BBC, PvdA, CDA, VVD, PPC)
verworpen.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
vaststelling belastingverordeningen 2019 (Rv.nr. 1486)
De raad besluit:
de belastingverordeningen 2019 vast te stellen.


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
actualisatie financiële beleidsnota’s (Rv.nr. 1487)
De raad besluit:
1. De volgende financiële nota's vast te stellen, onder intrekking van de vorige versies:
a.
Nota activabeleid
b.
Nota financieel beleid
c.
Nota reserves en voorzieningen
d.
Nota verbonden partijen


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
18 december 2018
, voorzitter.
, griffier.

