Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 4 en 9
November 2021
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig 4 november:
De heren F. Booij, 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 en L.Klein Gunnewiek en de heer E. Heeling (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 B. Bouwmeester (burgemeester, voorzitter)
Mevrouw T. Kuipers(griffier)
De heren: S. Stegen, J. Huizing en J. Brink (wethouders)
Mevrouw B. de Vries (secretaris)
Afwezig 4 november:
De heer R.Wilting (CDA)
De heer E. Holties (BBC2014)
Aanwezig 9 november:
De heren F. Booij, H. Mulder, J. Hooge, H. Kamps, T. Nijenbanning, T. Soppe en J. Tempels
(BBC2014)
De dames M. Fissering, B. Sieben en de heren E. Bonkes, A. Oudeboon (VVD)
De dames S. Katerberg en L. Klein Gunnewiek,
rn 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 B. Bouwmeester (burgemeester, voorzitter)
Mevrouw T. Kuipers(griffier)
De heren: S. Stegen, J. Huizing en J. Brink (wethouders)
Mevrouw B. de Vries (secretaris)
Afwezig 9 november:
Mevrouw J. Streur BBC2014)
De heer E. Holties (BBC2014)



Opening
De voorzitter opent de vergadering.



Mededelingen
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer E.Holties (BBC2014) en de
heer R.Wilting (CDA) voor de vergadering van 4 november. Voor de vergadering van 9
november is bericht van verhindering ontvangen van de heer E.Holties en mevrouw
J.Streur (BBC2014).
De voorzitter deelt mee dat de behandeling van de begroting over 2 avonden zal
worden verdeeld. Na de eerste termijn van her college wordt de vergadering geschorst
tot dinsdag 9 november aanvang 18.00 uur.



Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.



Inspreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (Rv. nr. 1704)
De raad besluit:

1.1. de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen;
1.2. te beschikken over de algemene- en bestemmingsreserves en voorzieningen;
1.3. te beschikken over de investeringskredieten;
2. In te stemmen met de volgende ambities en de daarvoor gevraagde middelen
beschikbaar te stellen:
2.1. Vitale vakantieparken, € 500.000 in 2022 en € 350.000 in 2023;
2.2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein, € 60.000 in 2022;
2.3. Verlenging Dutch Tech Zone, structureel € 36.000 vanaf 2022;
2.4. Volkshuisvestingsfonds, € 1.325.000 in 2022, in combinatie met een te ontvangen
bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van € 925.000 in 2022;
2.5. Woonvisie, uitvoeringsbudget, € 75.000 in 2022;
2.6. Duurzaamheid, een uitvoeringsbudget van € 200.000 per jaar van 2022 tot en met
2025;
2.7. Veilige schoolomgeving, het plaatsen van palen, jaarlijks € 25.000 in de jaren
2022 tot en met 2024;
2.8. Fietspad Schapendijk,
2.8.1. Voor de aanleg een investeringskrediet van € 565.000 beschikbaar te stellen in
2023:
2.8.2. Met een jaarlijkse kapitaallast vanaf 2024 van € 20.000;
2.9. Toekomstbestendige organisatie, € 1,5 miljoen in 2022, € 1,25 miljoen in 2023,
€ 1,0 miljoen in 2024, € 750.000 structureel vanaf 2025;
2.10 Arbo aanpassingen, € 63.000 in 2022;
2.11. Diversiteitsplatform, structureel € 10.000 vanaf 2022.
3. De ontwikkelingen als volgt van dekking te voorzien:
3.1. het positieve saldo van de meerjarenraming 2022-2025;
3.2. Uit de stelpost vrije begrotingsruimte: € 529.000 in 2022, €226.000 in 2023,
€ 374.000 in 2024;
3.3. Uit de algemene reserve eenmalig een bedrag te onttrekken van € 132.000 in
2022 en
€ 177.000 in 2023.
De heer Wilting (CDA) geeft de raad nog een korte waarschuwing mee om de vele ambities
binnen proporties te houden en goed in beeld te houden waar je mee bezig bent.


Motie 2021-28 DTZ

Verzoekt het college:
Actief in gesprek te gaan met andere DTZ gemeenten om de inzet te
intensiveren, om zo de slagkracht van DTZ te vergroten en de
uitgesproken ambitie te kunnen waarmaken.
Als gemeente Coevorden een grotere bijdrage te leveren, mits andere
gemeenten dat ook doen en hiervoor een voorstel te doen naar de raad.
wordt met 19 stemmen voor (PvdA, VVD, CDA,BBC2014) en 4 tegen (PAC, D66,PPC)
stemmen aangenomen


Motie 2021—29 Frisse start

Verzoekt het college:
-

De subsidie regeling ‘Frisse start’ in 2022 ook beschikbaar te stellen.
De kosten te dekken uit overgebleven of nog te ontvangen coronasteun
van rijk of provincie.

Wordt met 22 stemmen voor (PvdA, BBC2014,PAC, CDA, VVD, D66) en 1 stem tegen (PPC)
aangenomen.



Motie 2021-30 Dividend Area

Verzoekt het college:
Het dividend van AREA, eventueel door middel van een
egalisatiefonds, te verrekenen bij het vaststellen van de
afvalstoffenheffing, om daarmee de lasten voor de inwoners te
verlagen
Wordt met 14 stemmen voor (BBC2014, CDA, PAC, D66) en 9 stemmen tegen ( PvdA,
VVD, PPC) aangenomen.


Motie 2021-31 Sedum dak bushaltes

verzoekt het college:
- Contact te zoeken met de exploitant van de gemeentelijke
abri’s, Reclame Bureau Limburg, om als pilot een aantal
bushokjes in de stad Coevorden te voorzien van een
sedumdak.
- Daarnaast contact te zoeken met de verantwoordelijke
gedeputeerde van de provincie Drenthe om ook een aantal
provinciale bushokjes te voorzien van een sedumdak.
Wordt met 22 stemmen voor (PvdA, BBC2014,VVD, CDA, PAC, D66) en 1 stem
tegen (PPC) aangenomen.


Motie 2021-35 Plannings /investerings agenda

verzoekt het college:
-

Het inventariseren of de dorpsvisies nog actueel zijn.
Indien nodig, de dorps/wijkvisies met ambtelijke
ondersteuning te actualiseren.
Het opstellen van een openbare (lange termijn) agenda, met
als leidraad de dorps/wijkvisies, en de reeds geplande zaken
van de gemeente, waarbij ook de onderwerpen,
verkeersveiligheid, duurzaamheid, klimaat en de lokale
betrokkenheid, aangegeven worden.

Wordt met algehele stemmen aangenomen



Motie 2021-38 Groenonderhoud

Vezoekt het college:
- Om structureel €250.000 extra beschikbaar te stellen voor het
groenonderhoud binnen de bebouwde kom;
- Dit bedrag in te zetten voor:
o Het op een normaal niveau te brengen van het onderhoud in
de perken en plantsoenen cf de Bestuurlijke Notitie: Duurzaam
Groenonderhoud Coevorden;
o Dit te doen in combinatie met ”de veeg en brand routine”
o Te onderzoeken waar minderwerk kan en meerwerk
noodzakelijk is
- De kosten het komende begrotingsjaar te dekken met € 100.000 uit
de niet bestede gelden van het stimuleringsfonds en de resterende
€150.000,- te dekken uit de algemene reserve door de storting in de
algemene reserve te verlagen met € 150.000,- De daaropvolgende jaren € 250.000,- extra op te nemen voor
groenonderhoud in de programmabegroting

Wordt met algehele stemmen aangenomen.


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
belastingverordeningen 2022 (Rv. nr. 1705)
De raad besluit:
de belastingverordeningen 2022 vast te stellen.
Amendement 2021-04: OZB
Wordt met 8 stemmen voor (VVD, CDA) en 15 stemmen tegen ( PvdA, BBC2014, PAC,
PPC, D66) verworpen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 7 december 2021
, voorzitter.

, griffier.

