Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 18 december 2019
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:
De heren F. Booij, E. Holties, H. Kamps, D. Ten Berge, H. Mulder, T. Nijenbanning,
H. Hooge (BBC2014). De heren E. Bonkes en A. Oudeboon en de dames M. Fissering en B.
Sieben (aanwezig vanaf 19.00 uur) (VVD). De heren
J.J. Geertsema, E. Heeling, G. Zuur en mevrouw S. Katerberg (aanwezig vanaf 16.55
uur) (CDA). De heren J. Slomp, M. Blanken, G. Mulder en mevrouw N. Jasperse (aanwezig
vanaf 18.30 uur) (PvdA) de heer J. Stoker(PAC), de heer H. Bouwers (PPC). De heer L.
Hoedemaker (D66).
Afwezig met kennisgeving: De heer T. Soppe en mevrouw J. Streur (BBC2014) en
mevrouw I. Driehuis (PAC)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester)
Mevrouw J. Kuipers (griffier)
 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
 Mededelingen
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer T. Soppe en mevrouw J. Streur
(BBC2014) en mevrouw I. Driehuis (PAC)
 Vaststelling agenda
De heer Zuur (CDA) verzoek om agendapunt 6.1 Voorstel college en wethouders inzake 1 e
wijziging legesverordening 2019 te verplaatsen naar agendapunt 7.1 stuk met een korte
stemverklaring .
 Vaststelling besluitenlijst van 6 november 2018
De besluitenlijst wordt onveranderd vastgesteld.
 Ingekomen stukken (rv.nr. 1488)
De raad besluit de ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te doen.
 Voorstel van het seniorenconvent, inzake mandaat griffier Rv.nr. 1489)
De raad besluit:
vast te stellen het Mandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake algemene
subsidieverordening Coevorden 2019 (Rv.nr. 1490)
De raad besluit:
vast te stellen de algemene subsidieverordening Coevorden 2019


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake verklaring
van geen bedenkingen realisatie zonnepark op agrarische gronden aan het
Dwarspad te Coevorden (Rv.nr. 1491)
De raad besluit:
1. Conform voorstel "verklaring van geen bedenkingen" in ontwerp af te geven ten
behoeve van de realisatie van een zonnepark aan het Dwarspad te Coevorden,
kadastraal bekend Coevorden, sectie L, perceelsnummers 1985, 1986, 1391,
1392, 1393 ;


2. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitieve
verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp

van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijzen
worden ingediend.
Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
decemberwijziging 2018 (Rv.nr. 1492)
De raad besluit:
De decemberwijziging 2018, vertaald in begrotingswijziging nummer 9-2018, vast te
stellen.


Voorstel van het college van burgemeester en wethouders, inzake
controleprotocol en Normen- en toetsingskader (Rv.nr. 1493)
De raad besluit:
Kennis te nemen van het toetsings- en normenkader 2018.


Voorstel van het seniorenconvent, inzake verwerking ambities
programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (Rv.nr. 1494)
De raad besluit:
1. De financiële verwerking van de ambities en aangenomen moties en amendementen,
vertaald in begrotingswijziging nummer 1-2019, vast te stellen;
2. De gewijzigde nota reserves en voorzieningen vast te stellen.


Voorstel van het college burgemeester en wethouders, inzake 1 e wijziging
legesverordening 2019 (Rv.nr. 1495)
De raad besluit met 20 stemmen (BBC2014, PAC, PPC, VVD, PvdA, D66)voor en 2
stemmen (CDA) tegen :
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot wijziging van de Legesverordening Coevorden
2019 (1e wijziging)


De heer Zuur (CDA) legt een stemverklaring af. Hij geeft aan dat twee leden van zijn
fractie tegen het voorstel stemmen. Afweging daarbij is dat de prijs van het thuisbezorgen
van documenten beneden de kostprijs wordt aangeboden en dit afwijkt van de gedragslijn
die daarover is afgesproken.
Voorstel van het seniorenconvent, inzake oprichting “Glasvezel Zuidenveld
BV” en financiering glasvezelnetwerk (Rv.nr. 1496)
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het voornemen van het college om voor € 1,5 miljoen (40%) deel
te nemen in de op te richten “Glasvezel Zuidenveld BV” en de raad in de gelegenheid te
stellen omtrent dit voornemen zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken;
2. Kennis te nemen van het voornemen van het college om op grond van een publieke
taak een lening te verstrekken van € 2,9 miljoen aan de op te richten “Glasvezel
Zuidenveld BV” voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het grondgebied van de
gemeente Coevorden;
3. De aanleg van glasvezel in de gemeente Coevorden zoals verwoord in het projectplan,
aanmerken als zijnde een publieke taak.


Motie 2018-35: Glasvezel in bermen wordt met 6 stemmen voor (PvdA, PAC, D66) en
16 stemmen tegen (BBC2014, VVD, CDA, PPC) verworpen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
29 januari 2019
, voorzitter.
, griffier.

