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Bijlage 1: Uitwerking moties Kaderbrief 2022
Motie nr. 2021-11 Verkeersveilige omgeving rond scholen
Dictum:
Verzoekt het college
- de scholen er op te attenderen dat aanpassingen richting verkeersveilige omgeving
onderdeel zijn van het verkeersveiligheidslabel en het de veiligheid zeer ten goede
komt als scholen dat label hebben of krijgen;
- in overleg met scholen te onderzoeken welke verbeteringen plaats moeten vinden
om de omgeving van de scholen in de gemeente verkeersveiliger te maken;
- te streven naar herkenbare schoolzones;
- een schatting te maken van de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn;
- dekking te vinden in de begroting 2022 voor deze kosten.
Reactie:
Wij hebben bij een aantal basisscholen de schoolomgeving herkenbaar gemaakt. Dit doen
wij door het plaatsen van herkenbare palen en/of het aanbrengen van teksten in het
wegdek “schoolzone”.
We gaan inzichtelijk maken bij welke basisscholen er inmiddels sprake is van een
herkenbare schoolzone. Voor de overige basisscholen maken we een overzicht van nog te
nemen maatregelen met een raming van bijbehorende kosten. Hiervoor doen wij een
dekkingsvoorstel in de Programmabegroting 2022.
Ook zullen we in beeld brengen welke basisscholen inmiddels het
Drentsverkeersveiligheidslabel hebben verdiend of daar inmiddels mee actief zijn.
Motie nr. 2021-12 Fysiek kenniscentrum duurzaamheid
Dictum:
Roept het college op
- te onderzoeken of er een fysiek kenniscentrum duurzaamheid haalbaar is waarbij
de locatie nog nader te bepalen is;
- samenwerkingspartners in de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit op
te roepen mede vorm en invulling te geven aan dit kenniscentrum.
Reactie:
Voor deze motie geldt dat onderzoek hiernaar wordt meegenomen in het opstellen van de
bewustwordingsstrategie voor duurzaamheid. En vanuit deze strategie zal op dit punt een
voorstel naar de raad gaan. De bewustwordingsstrategie wordt naar verwachting eind
2021, begin 2022 opgesteld. De bewustwordingsstrategie voor inwoners en bedrijven is
onderdeel van het programma Duurzaamheid dat nu wordt gevormd op basis van de
duurzaamheidsvisie ‘Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst!’. Meer
informatie over het programma Duurzaamheid ontvangt de gemeenteraad in oktober
2021.
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Motie nr. 2021-15 Leges
Dictum:
Verzoekt het college
- te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de gemeente Coevorden, als Non-profit
instellingen vrij worden gesteld van leges voor omgevingsvergunningen;
- te onderzoeken of deze vrijstelling kan worden opgenomen in de legesverordening;
- deze resultaten uiterlijk 1 oktober 2021 terug te koppelen aan de gemeenteraad
van Coevorden.
Reactie:
Het college snapt de achterliggende gedachte van de motie, namelijk het (onder)steunen
van activiteiten in de samenleving die bijdragen aan het in stand houden en versterken
van het verenigingsleven. En het college meent, dat de mogelijkheden voor verenigingen
en stichtingen niet (substantieel) worden vergroot als zij worden vrijgesteld van leges
voor omgevingsvergunningen. Met andere woorden: het heffen van leges zet geen rem
op de ontwikkelingen en continuïteit van verenigingen en stichtingen. Bovendien meent
het college, dat er al voldoende wordt voorzien in het creëren van ruimte voor het
(onder)steunen van activiteiten: er zijn stimuleringsmaatregelen, subsidiemogelijkheden,
de openheid ten opzichte van initiatieven en maatregelen naar aanleiding van de
Coronapandemie. Bovendien is het een complex vraagstuk qua afbakening en definiëring.
Het college is van mening, dat het onderzoeken van een passende vorm om een
vrijstelling in een verordening te vatten relatief veel inzet van de organisatie vraagt. Het
college wil in de geest van de motie vooral inzetten op het meedenken en -wegen van de
context en doelstellingen van de initiatiefnemers.

Motie nr. 2021-17 Klimaat adaptatie
Dictum:
Verzoekt het college
- om inwoners in beweging te krijgen om hun tuin of terrein te vergroenen door
tegels te verwijderen;
- onderzoeken te doen om zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals:
o het NK tegelwippen in combinatie met een tegeltaxi
Stichting Steenbreek
Reactie:
De strekking van de motie ziet op het uitvoeren van ‘kleine’ initiatieven die inwoners in
beweging krijgen om op te pakken wat zij zelf kunnen bijdragen. Voor deze motie geldt
dat onderzoek hiernaar wordt meegenomen in het opstellen van de
bewustwordingsstrategie voor duurzaamheid. Daarbij hebben wij ook aandacht voor de
vraag hoe wij zelf of geschikte partners hierin hun rol kunnen pakken. De
bewustwordingsstrategie wordt naar verwachting eind 2021, begin 2022 opgesteld. De
bewustwordingsstrategie voor inwoners en bedrijven is onderdeel van het programma
Duurzaamheid dat nu wordt gevormd op basis van de duurzaamheidsvisie ‘Samen op
weg naar een klimaatbestendige toekomst!’. Meer informatie over het programma
Duurzaamheid ontvangt de gemeenteraad in oktober 2021.
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Motie nr. 2021-18 Onderzoek toekomstbestendigheid dorpshuizen en
wijkgebouwen
Dictum:
Verzoekt het college
- de raad bij de begroting 2022 een voorstel voor te leggen voor een inventariserend
onderzoek naar de toekomst bestendigheid van de dorpshuizen en wijkgebouwen;
- daar bij o.a. te betrekken functionaliteit, energieprestatie, toegankelijkheid, een
duurzame exploitatie.
Reactie:
We kiezen voor een kerngerichte aanpak, waarbij in dialoog met de inwoners wordt
bepaald welke functie en bijdrage een accommodatie levert aan de leefbaarheid van een
dorp of wijk. Hierbij zal tevens gekeken worden naar de mogelijkheden voor clustering
van de verschillende functies (o.a. ontmoeting, onderwijs en sport). Heeft een
accommodatie een bewezen maatschappelijke functie, dan gaan we in gesprek over
welke vorm van gemeentelijke ondersteuning passend is. Hierom voorziet ons
accommodatiebeleid niet in een investeringsprogramma per accommodatie. Daarnaast
hebben wij doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. Wij zullen
een inventarisatie doen naar de mate waarin de maatschappelijke accommodaties aan
deze doelstellingen voldoen. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn naar
verwachting pas in de loop van 2022 bekend en dus zullen financiële gevolgen niet al
meegenomen kunnen worden met de begroting 2022. Sterker nog, het is de vraag of het
huidige accommodatiebeleid en de beschikbare budgetten afdoende zijn. Er zullen in de
loop van de komende jaren per accommodatie voorstellen naar de raad gaan.

Motie nr. 2021-19 Menstruatie armoede
Dictum:
Verzoekt het college
- deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen door menstruatieproducten ter
beschikking te stellen aan minima;
- te denken valt aan een oplossing via voedselbank, scholen, doe-mee-winkel etc.
- de benodigde financiële middelen te zoeken binnen de lopende budgetten in het
sociaal domein.
Reactie:
Sinds de motie is aangenomen, is begonnen met het inventariseren van de behoefte en
de mogelijkheden in de gemeente Coevorden. Zo is er contact gelegd met verschillende
partners zoals de voedselbank, Adviesraad Sociaal Domein, lokale bedrijven, scholen,
Maatschappelijk Welzijn Coevorden, het Armoedefonds en meer. Gezien de
vakantieperiode en het korte tijdsbestek is deze behoeftepeiling en inventarisatie nog
niet compleet.
Er zijn een aantal scenario’s mogelijk waarop menstruatieproducten kunnen worden
verstrekt. We willen dit echter wel op een laagdrempelige en niet stigmatiserende wijze
kunnen doen. Naar aanleiding van verschillende pilots en ervaringen in het land zijn een
aantal werkende aspecten bekend.
De planning is dat deze inventarisatie in het derde kwartaal van 2021 wordt afgerond. Op
basis van die inventarisatie is er meer inzicht ontstaan in de voor- en nadelen van
verschillende scenario’s. Op basis van die scenario’s kan er vervolgens een voorstel
opgesteld worden. In het vierde kwartaal van 2021 ontvangt de raad vervolgens een
voorstel met afwegingen en de financiële consequenties voor de uitvoering van deze
motie.
Motie nr. 2021-20 Global Development Goals
Dictum:
Verzoekt het college
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-

aansluiting te zoeken bij de Global Goal gemeenten;
als Global Goal gemeente met een voorstel te komen hoe invulling te geven aan de
17 Global Goals als onderdeel van de begroting 2022.

Reactie:
Het college zorgt er voor, dat gemeente Coevorden bij de VNG wordt aangemeld als
Global Goals gemeente. Daarmee geven wij als gemeente aan te willen handelen in de
geest van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Denk hierbij aan bijvoorbeeld het
besef van verantwoordelijkheid voor ‘lokaal én verder weg’ en voor ‘nu én later’, de
verankering van de doelen in de gemeentelijke organisatie en kerntaken, en participatie
van inwoners in besluitvorming. Zie Global Goals voor Gemeenten | VNG voor meer
informatie.
Meerdere activiteiten die we als gemeente uitvoeren dragen bij aan de doelstellingen van
Global Development Goals. Denk onder andere aan onze inzet op armoedebestrijding,
duurzaamheid en onze manier van ‘verbindend besturen’. We zullen in de presentatie
van activiteiten in de Programmabegroting helder maken welke activiteiten bijdragen aan
het bereiken van de Global Goals.
Belangrijk is te beseffen, dat de verantwoordelijkheid daarvoor in de hele organisatie ligt,
en niet slechts bij 1 team of 1 medewerker. Dit zal naast invoering en uitvoering ook tijd
vergen in het kader van bewustwording.
Motie nr. 2021-22 Motie meer laadpalen voor elektrische auto’s
Dictum:
Verzoekt het college
- plankaarten te maken met alle toekomstige locaties in openbare ruimtes voor
laadpalen in de gemeente Coevorden;
- daarbij zorgvuldige aandacht te besteden aan communicatie en participatie van
onze inwoners (verbindend besturen);
- de uitbreiding van laadpalen kostenneutraal en gebaseerd op bezettingsgraad te
faciliteren, zoals dat nu ook in onze gemeente wordt gedaan;
- er voor te zorgen dat alle nieuwe laadpalen geschikt of eenvoudig geschikt te
maken zijn voor de nieuwste technieken;
- deze resultaten uiterlijk 1 maart 2022 terug te koppelen aan de gemeenteraad van
Coevorden.
Reactie:
Eén van de maatregelen uit het klimaatakkoord is het realiseren van 1000 laadpalen in
de provincies Groningen en Drenthe. Aan marktpartij Allego is een (exclusieve) concessie
verleend om 1000 laadpalen te plaatsen in de periode tot 1 juli 2022. De gemeente
Coevorden is een van de deelnemers aan deze concessie. Aan het plaatsen van de
oplaadpalen zijn regels verbonden. Zo kan vanuit deze concessie alleen een openbare
oplaadpaal geplaatst worden op openbaar gemeentelijk eigendom. Het aanvragen van
een laadpaal gaat via de website openbaarladen.nl
Plankaart
Bij de locatiekeuze van de oplaadpaal maken we gebruik van een plankaart. Deze
plankaart gebruiken we nu als hulpmiddel voor het bepalen van de locatie. In deze fase
van het plaatsen van een beperkt aantal laadpalen is de huidige werkwijze op dit moment
het meest praktische.
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Laadvisie
Momenteel wordt er gewerkt aan een provinciale laadvisie met een gemeentelijke
doorvertaling. De ‘Laadvisie’ zal richting geven welke ontwikkelingen er de komende
jaren (naar verwachting) plaats gaan vinden. Ook zal invulling worden gegeven op welke
wijze de overheden om moeten gaan met te realiseren laadpalen in zowel de
(gemeentelijke) openbare ruimte als de openbare ruimte in eigendom van derden. De
huidige concessie (Allego) loopt immers per 1 juli 2022 af. Voor die tijd zal duidelijk
moeten zijn of de huidige concessie wordt verlengd, er een nieuwe concessie wordt
opgestart of dat we als regio kiezen voor opdrachtgeverschap. Daarin is aandacht voor
het toepassen van (actuele) slimme technologie.
De ‘Laadvisie’ zal richting geven welke werkwijze tot het realiseren en aanwijzen van de
laadlocatie het meest effectief is. De ‘Laadvisie’ wordt begin 2022 verwacht. Met de
uitwerking van de ‘Laadvisie’ besteden we aandacht aan een zorgvuldige communicatie
en participatie met belangenorganisaties (dorpsbelangen) en inwoners.
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