Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 16 februari 2021
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
NB. Digitale raadsvergadering via Teams
Aanwezig:
De heren F. Booij, E. Holties, H. Mulder, J. Hooge, H. Kamps, T. Nijenbanning, T. Soppe en J.
Tempels en mevrouw Steur (BBC2014)
De dames M. Fissering, B. Sieben en de heren E. Bonkes, A. Oudeboon (VVD)
De dames S. Katerberg, 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, de heer J. Stoker (PAC)
De heer L. Hoedemaker (D66)
De heer H. Bouwers (PPC)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester, voorzitter)
De heer E. ten Hove (plv. griffier)
De heren: S. Stegen, J. Huizing en J. Brink (wethouders)
Mevrouw B. de Vries (secretaris)
Afwezig: -



Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Hij meldt dat deze vergadering digitaal plaatsvindt. Door middel van het via beeld en
geluid verifiëren van de aanwezigheid van raads- en collegeleden wordt vastgesteld
dat alle raadsleden en collegeleden aanwezig zijn.



Mededelingen
Aangaande de orde van de vergadering deelt de voorzitter de procedure voor het
stemmen over voorstellen mede. Ten aanzien van stemming van agendapunt 8.1, die
over personen gaat, geldt een bijzondere procedure die de voorzitter alvast kort
toelicht.
Verder meldt de voorzitter dat hij wordt vergezeld door de inmiddels beëdigde
plaatsvervangend griffier Edwin ten Hove.



Vaststelling agenda
De heer J. Slomp (PvdA) en de heer G. Mulder (PvdA) kondigen beiden een motie
vreemd aan de van de dag aan de agenda aan. De voorzitter besluit daarvoor aan de
agenda de punten 8.2 en 8.3 toe te voegen.
De agenda wordt overigens conform vastgesteld.



Vaststelling besluitenlijst gemeenteraad van 8 december 2020
De raad besluit:
De besluitenlijst conform vast te stellen.



Ingekomen stukken (Rv. nr. 1653)
De raad besluit:
De ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake reactie
Kaderbrief 2022 RUD Drenthe (Rv. nr. 1654)
De raad besluit:
Een reactie in te dienen op de Kaderbrief 2022 RUD Drenthe



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Coevorden 2021 (Rv.
nr. 1655)
De raad besluit:
De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Coevorden 2021 vast te
stellen



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
statutenwijziging en benoeming leden Raad van Toezicht Stichting
Voortgezet Openbaar Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. De Nieuwe
Veste (Rv. nr. 1656)
De raad besluit:
1. In te stemmen met de statutenwijziging van De Nieuwe Veste
2. De volgende personen te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van De
Nieuwe Veste voor een periode van 4 jaar:
• dhr. M. Beukers
• mevr. M.D. Kerkdijk
• mevr. A. van der Schuur
• dhr. J. Wortelboer



Motie “vreemd aan de orde van de dag” nr. 2021-02 (Compensatiegelden
Corona) waarmee de raad wordt voorgesteld het college op te dragen om:
 voor de ontvangen middelen van de coronacompensatie een bestemmingsreserve
aan te leggen
 deze gelden niet te laten toevoegen aan de algemene reserve
 de raad hiertoe binnen 3 maanden een voorstel toe doen,
wordt na beraadslagingen in de gemeenteraad door de indiener dhr. J. Slomp (PvdA)
ingetrokken.
 Toezegging wethouder Stegen n.a.v. de beraadslagingen over motie nr. 202102 (Compensatiegelden Corona):

Het college deelt een voorstel voor besteding van de Corona
compensatiegelden eerst met de gemeenteraad voordat zij tot
besteding ervan overgaat.



Motie “vreemd aan de orde van de dag” nr. 2021-03 (Actualiseren
woonbeleid) waarmee de raad wordt voorgesteld het college te verzoeken om:
 op basis van een notitie, die gespecificeerd naar wijken en dorpen inzicht
verschaft in de actuele woningbehoefte voor koop en huur in onze gemeente,
uiterlijk in april 2021 een kaderstellend debat in de gemeenteraad te
organiseren over de uitgangspunten van het woonbeleid,
 de uitkomsten van dit debat mee te nemen in de Kaderbrief die het college de
gemeenteraad gaat aanbieden en
 parallel daaraan de uitkomsten van het kaderstellende debat over de
uitgangspunten van het woonbeleid te vertalen in een geactualiseerde
Woonvisie en deze vóór de behandeling van de Programmabegroting 2022 ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden,
wordt na beraadslagingen in de gemeenteraad door de indieners G. Mulder (PvdA), H.
Bouwers (PPC) en J. Stoker (PAC) ingetrokken.
 Toezeggingen wethouder Stegen n.a.v. de beraadslagingen over motie nr.
2021-03 (Actualiseren woonbeleid):

Het college komt uiterlijk eind mei 2021 met een concept-notitie met
voorstellen met betrekking tot de belangrijkste onderdelen van een
geactualiseerde woonvisie.

Het college onderzoekt of het mogelijk is om de concept-notitie eerder
ter bespreking aan te bieden bij de gemeenteraad.
 Aankondiging G. Mulder (PvdA), mede-indiener van de ingetrokken motie:
Bereidt naar aanleiding van de beraadslagingen een initiatiefvoorstel voor over
het actualiseren van het woonbeleid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 16 maart 2021
, voorzitter.

, griffier.

