Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 16 maart 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)
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: Mevrouw I. Driehuis (PAC).



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 met uitzondering van mevrouw Driehuis (PAC) en alle collegeleden
aanwezig zijn.



Mededelingen
De voorzitter meldt dat deze raadsvergadering in het kader van de maand van de
streektaal (meertmaond streektaolmaond) voor de raads- en collegeleden die dat
beheersen, de gelegenheid wordt geboden om hun bijdrage geheel in de Drentse
streektaal te doen.
Aangaande de orde van de vergadering deelt de voorzitter de procedure voor het
stemmen over voorstellen mede.



Vaststelling agenda
De voorzitter meldt dat er een motie vreemd aan de orde van de dag is aangekondigd
door de heer Hoedemaker van D66 met als onderwerp “Lobby Nedersaksenlijn”.
Besloten wordt deze motie aan de agenda toe te voegen als agendapunt 8.2.



Vaststelling besluitenlijst gemeenteraad van 16 februari 2020
De raad besluit:
De besluitenlijst conform vast te stellen.



Ingekomen stukken (Rv. nr. 1657)
De raad besluit:
De ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.



Hamerstukken
1. Ontwerp-begrotingswijziging 2021 en Algemeen en financieel kader 2022
en volgende jaren GR EMCO-groep. (Rv. nr. 1658)
De raad besluit:
Kennis te nemen van:
1. de ontwerp-begrotingswijziging 2021 en af te zien van de mogelijkheid gebruik te
maken van het indienen van een zienswijze;
2. het Algemeen Financieel Kader 2022 en volgende jaren.
2. Kaderbrief Veiligheidsregio Drenthe 2022 (Rv. nr. 1659)

De raad besluit:
Kennis te nemen van de Kaderbrief VRD 2022 en het voornemen van het college om
geen zienswijze in te brengen.


Voorstel inzake ontheffing woonplaatsvereiste wethouder (Rv. nr. 1660)
De raad besluit:
De aan de heer S. Stegen, wonende te 1e Exloërmond verleende ontheffing van het
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Coevorden met ingang van 24 maart
2021, voor de duur van 1 jaar te verlengen.



Motie (nr. 2021-04) Lobby Nedersaksenlijn
De raad besluit het college te verzoeken de Nedersaksenlijn onder de aandacht te brengen
tijdens de formatie van het nieuwe kabinet en er alles aan te doen om dit op te laten nemen
in het nieuwe regeerakkoord. Wethouder Huizing zegt toe dat het college de motie zal
doorsturen naar alle overige direct betrokken gemeenten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 13 april 2021
, voorzitter.

, griffier.

