Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 20 oktober 2020
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:
De heren E. Holties, H. Mulder, J. Hooge, F. Booij en J. Tempels (BBC2014)
De dames M. Fissering, B. Sieben en de heren E. Bonkes, A. Oudeboon (VVD)
De heer R. Wilting en de dames S. Katerberg, L. Klein Gunnewiek (CDA)
De heren J. Slomp, M. Blanken, en mevrouw N. Jasperse (PvdA).
Mevr. I. Driehuis, de heer J. Stoker (PAC)
De heer L. Hoedemaker (D66)
De heer H. Bouwers (PPC)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester)
De heer M. Frensel (griffier)
De heren: S. Stegen en J. Brink (wethouders)
Afwezig: de heren G. Mulder (PvdA), E. Heeling (CDA) H. Kamps (BBC2014), T. Nijenbanning
(BBC2014), T. Soppe (BBC2014), J. Huizing (wethouder) en de dames J. Steur (BBC2014) en
B. de Vries (secretaris).



Opening
De voorzitter opent de vergadering.



Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren G. Mulder (PvdA), E. Heeling (CDA)
H. Kamps (BBC2014), T. Nijenbanning (BBC2014), T. Soppe (BBC2014) en mevr. J. Steur
(BBC2014).



Vaststelling agenda
De heer Hoedemaker kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan: Motie
2020-22, motie Huishoudelijke ondersteuning uit de WMO . Deze wordt behandeld als
agendapunt 9.2
De raad besluit:
Met inachtneming van de toevoeging van de motie vreemd aan de orde van de dag
wordt de agenda conform vastgesteld.



Vaststelling besluitenlijst gemeenteraad van 30 juni 2020 en 22 september
2020
De raad besluit:
Beide besluitenlijsten conform vast te stellen.



Ingekomen stukken (Rv. nr. 1623)
De raad besluit:
De ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de
bekrachtiging geheimhouding (Rv. 1624)

De raad besluit:
1. De door het college opgelegde geheimhouding op Bijlage 3 zaak composteerbedrijf
op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet te bekrachtigen.
2. De door het college opgelegde geheimhouding op Bijlage Uitvoeringsplan Vitale
Vakantie Parken Coevorden te bekrachtigen tot 1 januari 2024 te bekrachtigen op
grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Nota
bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten (Rv. nr. 1625)

De raad besluit:
1. De Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart vast te
stellen.
2. Mandaat te verlenen aan burgemeester en wethouders ten behoeve van het
accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, waterschappen of
regio's.
3. Mandaat te verlenen aan burgemeester en wethouder ten behoeve van het
vaststellen van tussentijdse wijzigingen van de bodemkwaliteitskaart.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Aanvraag
suppletie gemeentefonds t.b.v. bommenregeling voor het
explosievenonderzoek in Sleen (Rv. nr. 1626)
De raad besluit:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om een
aanvullende uitkering uit het gemeentefonds ter waarde van € 4.723 voor de kosten
van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog in een tuin in Sleen.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 GGD Drenthe (Rv. nr. 1627).
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 GGD Drenthe;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021, inclusief meerjarenraming 20212024;
3. Kennis te nemen van het addendum bij de jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting
2021;
4. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting GGD Drenthe
2021 en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur door middel van
bijgevoegde brief.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Vitale
Vakantie Parken Coevorden (Rv. nr. 1628)
De raad besluit:
1. Vast te stellen de ambitie en doelen van VVPC zoals beschreven in het
programmacontract VVPC met de vertaling naar de 17 parken en de benodigde
middelen hiervoor.
2. Beschikbaar te stellen gedurende 2 jaar (2021 t/m 2022) middelen voor de inhuur
van personele capaciteit (projectleider) ten bedrage van € 50.000,00 per jaar en in
totaal € 100.000.
3. In te stemmen met het besluit van het College tot uitvoering van het programma
zoals beschreven in het programmacontract en uitvoeringsplan.
Toezegging wethouder: na een jaar vindt een eerste evaluatie plaats.



Motie vreemd aan de orde van de dag
 Motie 2020-22 Huishoudelijke ondersteuning uit de WMO
De motie wordt niet in stemming gebracht.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 10 november 2020
, voorzitter.
, plv. griffier.

