BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn
Datum
Locatie:
Aanvang:
Sluiting:

17 oktober 2019
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
21.10 uur
23.35 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

J. Seton
H.J. van Olst
A.A.M. Wolbers (Notuleerservice Nederland)

Raadsleden:

Gemeentebelangen:
PvdA:
VVD:
CDA:
Leefbaar Borger-Odoorn:
D66:
GroenLinks:
ChristenUnie:
PvdA:

Afwezig:
Collegeleden:

H. Bolk, H. Greven, I.G. Hofstede, D. Hooiveld, J.A.J. Nijmeijer, R.J. Reinds, H.J. Veen, J. Vos
J.L. Bijker, H.J. Zwiep
J.B. Hofsteenge, E.J. Huizing, A. Joling
A.T.J. Huijing-van Tongeren, R. Tuin
A. de Groot, A. de Roo
M.G. Hoogerkamp
P. de Groot
E. Braam
M.J.M. Schoevers

F.A.J. Buijtelaar (wethouder Gemeentebelangen), T. Houwing-Haisma (wethouder VVD), A. Trip (wethouder D66), H.G. Wind
(wethouder Gemeentebelangen)
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Agendapunt

Mededelingen/ingekomen
stukken

1 Opening
2 Vaststellen agenda

Voorgesteld besluit

Besluit

De heer Hoogerkamp stelt voor om een Met deze wijzigingen
motie, vreemd aan de orde van de dag, vastgesteld.
te agenderen.
De voorzitter stelt voor om punt 6 van
de oriënterende raadsbijeenkomst te
agenderen als punt 8A.

3 Mededelingen
4 Actuelevragenronde

5 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
6 Besluitenlijst van de openbare
besluitvormende raadsvergadering
van 26 september 2019
7 Ingekomen stukken

Mevrouw De Roo vraagt of een
artikel dat in Week-in-week-uit is
verschenen over toekenning van
het dorpsbudget, correct is.

Ongewijzigd vastgesteld.
1. Resultaten CEO Wmo BorgerOdoorn 2018.
2. E-mailbericht Milieudefensie lokale zaken in het geding door
CETA.
3. E-mail de heer S. inzake
wegbelijning traject OdoornEmmen.

De agendacommissie stelt de raad voor:
de ingekomen stukken conform het
voorstel af te handelen.

Het voorstel wordt zonder
hoofdelijke stemming
aangenomen.
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4. Zomerbrief 2019 Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden.
5. Brief inzake pensioenzorgen, de
heer E.
6. Werkagenda Drents
zorglandschap 2019-2021.
7. Bouw bedrijfshal hoeklocatie
Spoorstraat / Koedijk.
8. E-mailbericht gemeente
Zwartewaterland inzake
problematiek rondom
medicinale cannabis.
9. Brief Ministerie van
Binnenlandse Zaken inzake
openbaarmaking nevenfuncties
en neveninkomsten.
10. E-mailbericht gemeente
Weststellingwerf inzake de
omgekeerde bewijslast
gasvelden.
11. E-mailbericht gemeente
Wormerland inzake motie Trap
op, trap af.
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12. E-mailbericht gemeente Asten
inzake ontwikkelingen
gemeentefonds.
13. E-mailbericht de heer O.
14. Analyse tekorten jeugdhulp
Drenthe, in het kader van het
Bestuurlijk
Transformatieakkoord.
8 Bespreekstuk: Vaststelling GVVP

Het college stelt de raad voor:
1. het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan 2019-2029 vast te
stellen, inclusief bijbehorende
bijlagen;
2. de bijbehorende reactienota vast te
stellen.
Leefbaar Borger-Odoorn dient een
amendement in (amendement 1) met het
voorstel:
om de tekst op pagina 19 van het
concept-GVVP, onder Categorisering
gemeentelijke verbindingen-lokale
gebiedsontsluitingswegen, als volgt aan
te passen en uit te breiden:
‘Voor verbindingen gecategoriseerd als
lokale gebiedsontsluitingswegen, gelegen
binnen de bebouwde kom, kan op basis
van veiligheid, toerisme en leefbaarheid
een 30 km/u-regime worden ingesteld.
Dit wordt gedaan door dit deel van de

Amendement 2 wordt
unaniem aangenomen.
Het voorstel van het college
wordt, met inachtneming van
de wijziging als gevolg van
het amendement, unaniem
aangenomen.
Motie 3 wordt aangenomen
met twaalf stemmen voor en
acht tegen.
Gemeentebelangen stemt
tegen.
Motie 4 wordt verworpen
met twee stemmen voor en
achttien tegen. Leefbaar
Borger-Odoorn stemt voor.
Motie 5 wordt verworpen
met negen stemmen voor en
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verbinding in te richten als 30 km/uzone-conform de inrichting van
erftoegangswegen. Deze
maatwerkoplossingen, die afwijken van
het algemene beleid, worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.’

elf tegen. De VVD en
Gemeentebelangen stemmen
tegen.
Motie 7 wordt unaniem
aangenomen.

Motie 9 wordt unaniem
PvdA, CDA, GroenLinks, VVD,
aangenomen.
ChristenUnie en D66 dienen een
amendement in (amendement 2) met het
voorstel:
Het huidige voorstel aan te vullen met
punt 3:
3. Maatwerk mogelijk maken voor
situaties waarin de uitgangspunten niet
leiden tot de gewenste kwaliteit van de
leefomgeving.
Leefbaar Borger-Odoorn dient een
motie in (motie 1) met het verzoek aan
het college om:
bij het uitvoeren van voorstellen uit het
nieuwe GVVP voorrang te geven aan
het oplossen van alle bekende en reeds
lang bestaande noodsituaties.
Leefbaar Borger-Odoorn dient een
motie in (motie 2) met het voorstel het
college op te dragen:
 eventuele nieuwe 30 km-zones
‘zelfregulerend’ in te richten;
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bij de uitvoering van de voornemens
uit het nieuwe GVVP prioriteit te
geven aan het ‘zelfregulerend’ maken
van bestaande 30 km-zones.

Leefbaar Borger-Odoorn, CDA, PvdA
en VVD dienen een motie in (motie 3)
met het verzoek aan het college om:
zo spoedig mogelijk na de vaststelling
van het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan aan de Valtherdijk een
pilot te doen voor het (gedeeltelijk)
afsluiten van deze weg voor
gemotoriseerd verkeer met
uitzonderingen.
Leefbaar Borger-Odoorn dient een
motie in (motie 4) met het voorstel het
college op te dragen:
 zo spoedig mogelijk een onderzoek
te starten naar de mogelijkheid tot,
effectiviteit en kosten van de inzet
van verkeerscamera’s op relevante
plekken in onze gemeente;
 om de raad over dit onderzoek
uiterlijk in december 2019 te
informeren.
D66, GroenLinks en ChristenUnie
dienen een motie in (motie 5) met het
verzoek aan het college om:
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te komen met een uitvoeringsplan
over hoe de Melkweg en de
Hondsrugweg zodanig kunnen
worden ingericht dat zoveel mogelijk
aan de genoemde zorgen van de
bewoners tegemoet wordt gekomen;
de uitvoering van dit plan waar
mogelijk te koppelen aan reeds
geplande
onderhoudswerkzaamheden.

D66, GroenLinks en ChristenUnie
dienen een motie in (motie 6) met het
verzoek aan het college om:
 te onderzoeken hoe de Valtherdijk
en de Valtherblokken-Zuid zo
kunnen worden ingericht dat aan de
zorgen van de bewoners tegemoet
wordt gekomen;
 dit onderzoek samen met het
bewonerscollectief uit te voeren;
 de uitkomsten van dit onderzoek op
te nemen in de voorgenomen pilot
en deze pilot middels een uitgewerkt
voorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad.
GroenLinks, Gemeentebelangen, D66,
PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie
dienen een motie in (motie 7) met het
verzoek aan het college om:
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op zo kort mogelijke termijn in het
kader van het uitvoeringsplan behorende
bij het GVVP, te bezien hoe tot
realisatie van een fietspad aan de
pleinzijde van de centrumrotonde
Borger gekomen kan worden zodat deze
rotonde aan beide zijden geflankeerd
wordt door fietspaden waarmee de
kruisende verkeersweg op een voor ieder
overzichtelijke en veilige wijze kan
worden overgestoken; dit kan door
middel van een ‘schijn’fietspad, waarbij
er door middel van belijning of een
klinkerstrook een fietspad wordt
gesuggereerd.
Gemeentebelangen dient een motie in
(motie 8) met het verzoek aan het
college om:
gezien alle vragen en moties over dit
GVVP, niet te vergeten dat ook de route
Mondenweg – Dikbroeken –
Vetstukkenweg – Westerstraat maatwerk
nodig heeft.
Amendement 1 wordt ingetrokken.
D66, GroenLinks en ChristenUnie
trekken motie 6 in en dienen een nieuwe
motie in (motie 9) met het voorstel:
 te onderzoeken hoe ValtherblokkenZuid zo kan worden ingericht dat
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aan de zorgen van de bewoners
tegemoet wordt gekomen;
dit onderzoek samen met het
bewonerscollectief uit te voeren;
de uitkomsten van dit onderzoek op
te nemen in de voorgenomen pilot
en deze pilot middels een uitgewerkt
voorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad.

.
Motie 8 wordt ingetrokken.
Moties 1 en 2 worden ingetrokken.
8B Hamerstuk: Initiatiefvoorstel PvdA:
Energietransitie Borger-Odoorn,
een uitdaging voor alle inwoners
8C Motie, vreemd aan de orde van de
dag, van D66
De heer Bolk verlaat de
vergadering voor dit punt.

9 Sluiting

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.
Stemverklaringen
Woordvoerders van alle
fracties geven aan dat zij de
samenwerking erg hebben
gewaardeerd en dat ze de
partijen in 2e Exloërmond
veel succes wensen.

D66 dient, namens alle fracties in de
raad, een motie in met het verzoek aan
het college om:
1. te onderzoeken of het mogelijk is
om een nieuwe mfa (met daarin een
centrale rol voor de
dorpshuisfunctie) in 2e Exloërmond
te realiseren binnen een periode van
4-6 jaar;
De motie wordt unaniem
2. het onderzoek uit te voeren in nauw aangenomen.
overleg samen met de inwoners van
2e Exloërmond en hierover in juli
2020 een eerste rapportage met de
stand van zaken aan de
gemeenteraad aan te bieden.
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