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

28 november 2019
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
20.10 uur
22.42 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

H.J. Veen (plaatsvervangend voorzitter)
H.J. van Olst
A.A.M. Wolbers (Notuleerservice Nederland)

Raadsleden:

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

Afwezig:
Collegeleden:
Afwezig:

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

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

2
Agendapunt

Mededelingen/ingekomen
stukken

1 Opening
2 Vaststellen agenda

Voorgesteld besluit

Besluit

De voorzitter stelt voor om de punten
6, 7 en 8 van de oriënterende
raadsbijeenkomst te agenderen als punt
9A, 9B en 9C.

Met deze wijzigingen
vastgesteld.

Mevrouw De Groot verzoekt om punt
6 als bespreekpunt te behandelen. De
voorzitter stelt voor dat dit punt dan in
een volgende raadsvergadering
behandeld wordt.
3 Mededelingen
4 Actuelevragenronde

De heer Hooiveld vraagt of de
resultaten bekend zijn van het
onderzoek naar de invloed van
windparken op de woningwaarde.
Ook vraagt hij of het college bij de
Tweede Kamer gaat aandringen op
onderzoek naar de haalbaarheid van
het aanleggen van de
Nedersaksenlijn.

5 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
6 Besluitenlijsten van de openbare
besluitvormende
raadsvergaderingen van 7 en 14
november 2019
7 Ingekomen stukken

Ongewijzigd vastgesteld.

1. Uitspraken Raad van State tegen De agendacommissie stelt de raad voor: Het voorstel wordt zonder
ingestelde beroepen
de ingekomen stukken conform het
hoofdelijke stemming

3
zonneakkerbestemmingsplannen. voorstel af te handelen.

aangenomen.

2. E-mailbericht Parent
Elimination.
3. E-mailbericht gemeente
Westerkwartier - motie inzake
gemeentefonds.
4. Normenkader rechtmatigheid
2019.
5. Prestatieafspraken Domesta
2020.
6. Brief mevr. S. v. D.: Startnotitie
Regionale Energiestrategie
Drenthe najaar 2019.
8 Bespreekstuk: Startnotitie
Regionale Energiestrategie (RES)
Drenthe 1.0

Het college stelt de raad voor:
de Startnotitie Regionale
Energiestrategie (RES) vast te stellen.
De ChristenUnie en GroenLinks dienen
een motie in met het voorstel:
 om de raad en inwoners adequaat te
betrekken bij de totstandkoming van
het lokale en regionale RES-plan;
 wanneer het communicatie- en
participatieplan klaar is, dit te
agenderen voor bespreking in de
raad;

Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.
De motie wordt verworpen
met vier stemmen voor en
dertien tegen. Leefbaar
Borger-Odoorn,
ChristenUnie en GroenLinks
stemmen voor.
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9 Bespreekstuk: Bestuursrapportage
2019-II

9A Hamerstuk: Vaststellen
bestemmingsplan Bedrijvenpark
Zuid-Groningen, geluidszonering

9B Hamerstuk:
Afvalstoffenverordening gemeente
Borger-Odoorn 2019
10 Sluiting

 het concept-RES-plan ter inzage en
met extra publiciteit voor te leggen
aan de inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties;
 de daaruit voortkomende input
zoveel als mogelijk mee te nemen in
het conceptplan.
Het college stelt de raad voor:
1. in te stemmen met de voortgang van
beleid en de onderwerpen uit het
Bestuursprogramma 2018-2022;
2. in te stemmen met de financiële
mutaties die uit deze rapportage
voortvloeien en het
geprognosticeerde rekeningresultaat
2019.
Het college stelt de raad voor:
1. het facetbestemmingsplan
‘Bedrijvenpark Zuid-Groningen,
geluidszonering’ met planidentificatie
NL.IMRO.1681.00BP0042-VG01,
ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan op te stellen in
het kader van de
Grondexploitatiewet.
Het college stelt de raad voor:
de Afvalstoffenverordening gemeente
Borger-Odoorn 2019 vast te stellen.

Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

