Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 21 april 2020
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:De heren E. Holties, J. Tempels, T. Soppe, H. Mulder, J. Hooge, H. Kamps, T
Nijenbanning F. Booij en mevrouw J. Streur (BBC2014).
De dames M. Fissering en B. Sieben en de heer E. Bonkes (VVD).
De heren R. Wilting en E. Heeling en de dames S. Katerberg en L. Klein Gunnewiek (CDA).
De heren J. Slomp, M. Blanken en G. Mulderen mevrouw N. Jasperse(PvdA).
Mevrouw I. Driehuis, de heer J. Stoker(PAC).
De heer H. Bouwers(Politieke Partij Coevorden)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester)
Mevrouw T. Kuipers-Meijering (griffier)
Afwezig: de heer A. Oudeboom(VVD)


Opening
De voorzitter opent deze eerste online vergadering van de raad. De voorzitter
constateert dat alle raadsleden aanwezig zijn.



Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Oudeboom (VVD)



Vaststelling agenda
De heer Mulder(BBC2014) kondigt een motie aan inzake het 5G netwerk mede namens
het CDA, PAC en PvdA.
De heer Stoker (PAC) kondigt een motie mede namens D66 aan inzake het
autoverkeer in de binnenstadmotie.
De heer Mulder(PvdA) kondigt een motie mede namens PAC, D66 en CDA aan inzake
opvang 500 kinderen.
Hiermee worden de moties onderdeel van de beraadslagingen.



Vastelling besluitenlijst gemeenteraad van 24 maart 2020
De heer Soppe(BBC2014) deelt mee dat zijn naam ontbreekt bij de aanwezigen bij de
vergadering en dat de heer Tempels niet bij de vergadering aanwezig was. Met in
achtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.



Raadsvoorstel ingekomen stukken (rv.nr 1591)
De raad besluit de ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te
doen.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
hoofdlijnendocument Omgevingsvisie Coevorden (rv.nr. 1592)
De raad besluit:
Akkoord te gaan met uitgangspunten Hoofdlijnendocument.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
bestemmingsplan “Zonne-akker Wachtum” (rv.nr. 1593)
De raad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in
de bijbehorende zienswijzennota;
2. Het bestemmingsplan ‘Zonneakker, Wachtum’ met de identificatiecode
NL.IMRO.0109.100BP00034-0003 gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen;



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake voordracht
nieuwe leden welstands- en monumentencommissie. (rv.nr. 1594)
De raad besluit:
1. Mevr. Majdandzic en dhr. Klein Goldwijk te benoemen tot lid van de welstands- en
monumentencommissie.
2. De benoeming van dhr. Hulskamp als lid van de welstands- en monumentencommissie te beëindigen



Motie 2020-01 Autoverkeer blijvend weren uit binnenstad.
Ingediend door PAC en D66.
Deze motie wordt ingetrokken.



Motie 2020-02 5G netwerk
Ingediend door BBC2014, CDA, PAC en PvdA
Deze motie wordt door het college overgenomen.



Motie 2020-03 opvang 500 kinderen
Ingediend door de PvdA, CDA, PAC en D66
Draagt het college op:
Een klemmend beroep aan de Nederlandse regering te doen, om ook een aantal
kinderen op te vangen.
Dit te bekrachtigen door een brief te sturen met dit verzoek aan Staatssecretaris
Ankie Broekers-Knol.
Een afschrift van deze motie en de brief aan de Staatssecretaris, de VNG, provincie
Drenthe en de Drentse gemeenten te zenden.
Wordt met 21 stemmen voor (PvdA, CDA, PAC, BBC2014, D66 en Politieke Partij
Coevorden) en 3 stemmen tegen (VVD) aangenomen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van 26 mei 2020
, voorzitter.
, griffier.

