Gemeenteraad Coevorden
Besluiten Gemeenteraad van 28 januari 2020
(met algemene stemmen, tenzij anders vermeld)
Aanwezig:De heren J. Tempels, E. Holties(vanaf 19.43), H. Mulder,
H. Hooge, H. Kamps, T.Nijenbanning, F Booij en mevrouw J. Streur (BBC2014).
De dames M. Fissering en B. Sieben en de heren A. Oudeboon en E. Bonkes (VVD).
De heren, E. Heeling, R. Wilting en de dames S. Katerberg en Klein-Gunnewiek (CDA).
De heren J. Slomp, G. Mulder en M. Blanken en mevrouw N. Jasperse(PvdA).
Mevrouw I. Driehuis, de heer J. Stoker(PAC).
De heer L. Hoedemaker (D66)
De heer H. Bouwers(Politieke Partij Coevorden)
De heer B. Bouwmeester (burgemeester)
Mevrouw T. Kuipers-Meijering (griffier)
Afwezig: de heer T. Soppe (BBC2014)


Opening
De voorzitter opent de vergadering.



Mededelingen
Er is bericht ontvangen van verhindering van de heer Soppe (BBC2014). De heer
Holties schuift vanaf 19.43 uur.



Vaststelling agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.



Vaststelling besluitenlijst van 17 december 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.



Ingekomen stukken (Rv. nr. 1581)
De raad besluit de ingekomen stukken overeenkomstig de voorgestelde wijze af te
doen. Met uitzondering van brief A8. Deze wordt op verzoek van de fracties van
BBC2014 en Politieke Partij Coevorden ter bespreking van geagendeerd voor de
volgende commissievergadering.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststellen
financiën bermbeheerplan (Rv.nr. 1582)
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het gecorrigeerde financiële overzicht in het bermbeheerplan.
2. De 2e wijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen.



Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake
Fietsnota Coevorden “Ruimte voor de fietsers” (Rv.nr. 1583)
De raad besluit:
1. In te stemmen met de Fietsnota Coevorden “Ruimte voor de fietser”.



Voorstel van het Seniorenconvent inzake de benoeming van de heer F. Booij
als intern lid van de Rekenkamercommissie Coevorden (Rv.nr.1584)
De raad besluit:
1. de heer F.F. Booij te Aalden, raadslid van de gemeente Coevorden, te benoemen tot
lid van de rekenkamercommissie Coevorden voor de duur van de resterende
raadsperiode 2018 -2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van
, voorzitter.
, griffier.

