Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 12
Oktober 2021
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:
De heren H. Mulder, J. Hooge, H. Kamps, T. Nijenbanning, T. Soppe en J. Tempels, E.Holties
en mevrouw Steur (BBC2014)
De dames M. Fissering, B. Sieben en de heren E. Bonkes, A. Oudeboon (VVD)
De dames S. Katerberg en L. Klein Gunnewiek en de heren E. Heeling en R. Wilting (CDA)
De heren J. Slomp, M. Blanken, G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (PvdA)
Mevrouw I. Driehuis en de heer J. Stoker (PAC)
De heer H. Bouwers (PPC)
De heer L.Hoedemaker (D66)
De heer R. Bergsma (burgemeester, voorzitter)
Mevrouw T. Kuipers(griffier)
De heren: S. Stegen, J. Huizing en J. Brink (wethouders)
Mevrouw B. de Vries (secretaris)
Afwezig:
De heer F.Booy (BBC2014)



Opening
De voorzitter opent de vergadering. De eerste raadsvergadering waarbij als voorzitter
optreedt van deze vergadering. Hij spreekt de hoop uit over een mooie vruchtbare
samenwerking samen.



Mededelingen
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer F.Booij (BBC2014)



Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.



Vaststelling besluitenlijst gemeenteraad van 14 september 2021
De raad besluit:
De besluitenlijst conform vast te stellen.



Ingekomen stukken (Rv. nr. 1699)
De raad besluit:
De ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.
De heer Mulder (PvdA) geeft het college met betrekking tot brief A3 de suggestie mee
de leerlingen van de Nieuwe Veste in te zetten bij de road map. Zij doen onderzoek
naar het afval probleem.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
bestemmingsplan Kernen-Oosterhesselen, Edveensweg/Waterveensweg (Rv.
nr. 1700)
De raad besluit:
1. In te stemmen met de ‘nota zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan Bestemmingsplan Kernen-Oosterhesselen,
Edveensweg/
Waterveensweg ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te
stellen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
zienswijzeprocedure begroting 2022 RUD Drenthe (Rv. nr. 1701)
De raad besluit met in achtneming van Amendement 2021-03:

“Besluit het voorgestelde besluit in het raadsvoorstel te wijzigen in:
1.

2.



De raad van de gemeente Coevorden neemt het initiatief om in gesprek te gaan
met (afvaardigingen van) de gemeenteraden en Provinciale Staten die deelnemen
in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe met als doel meer grip te krijgen
op de RUD Drenthe. Uitgangspunt daarbij is dat de bestuurder (portefeuillehouder)
van de eigen organisatie het aanspreekpunt is voor de gemeenteraad,
respectievelijk Provinciale Staten.
De concept zienswijze met kenmerk 70175-2021:140860 gewijzigd vast te stellen
door aan deze zienswijze toe te voegen de tekst:
“Afstemming
De raad van de gemeente Coevorden neemt het initiatief om in gesprek te gaan
met (afvaardigingen van) de gemeenteraden en Provinciale Staten die deelnemen
in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe met als doel meer grip te krijgen
op de RUD Drenthe. Uitgangspunt daarbij is dat de bestuurder (portefeuillehouder)
van de eigen organisatie het aanspreekpunt is voor de gemeenteraad,
respectievelijk Provinciale Staten.”

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vraag om
cofinanciering deelambities Programma Binnenstad in relatie tot de
Herstructureringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit PLUS 2021 (Rv. nr. 1702)
De raad besluit:
1. Op basis van cofinanciering een budget van € 600.000 beschikbaar te stellen voor
realisatie van onze ambities voor 2021 – 2023 op het vlak van:
•
Gevelverbeteringen;
•
Vastgoedtransformaties;
•
Kwaliteitsimpulsen van de openbare ruimte;
•
Realiseren van (tijdelijke) invulling in leegstaande panden;
•
Verbeteren van parkeren, verkeerstromen, bereikbaarheid en routing;
•
Impuls aan de positionering van Coevorden als bezoekersstad;
•
Stimuleren van het zichtbaar maken van het ambachtschap in onze stad.
2. De gemeentelijke bijdrage van € 600.000 te dekken vanuit de algemene reserve;
3. De 4e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.
De wethouder zegt toe binnen 14 dagen schriftelijk te reageren op een drietal
vragen van de heer Stoker (PAC).



Voorstel van het Seniorenconvent inzake ontheffing woonplaatsvereiste
burgemeester (Rv. nr. 1703)
De raad besluit:
de heer R. Bergsma, wonende te Woudrichem, met ingang van 1 oktober 2021
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van
maximaal 1 jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 9 november 2021
, voorzitter.

, griffier.

