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

12 december 2019
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
20.15 uur
22.22 uur

Voorzitter:
Griffier:
Notulist:

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

Raadsleden:

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

Afwezig:

Collegeleden:

H. Bolk, H. Greven, D. Hooiveld, J.A.J. Nijmeijer, R.J. Reinds, H.J. Veen, 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
P. de Groot
E. Braam
I.G. Hofstede
E.J. Huizing
M.J.E. Vos-Geerdink
M.G. Hoogerkamp

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

2
Agendapunt
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen

4 Actuelevragenronde

Mededelingen/ingekomen
stukken

Voorgesteld besluit

Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.
Wethouder Trip meldt dat er
donderdag in het college een
voorstel besproken zal worden voor
instandhouding van het
onderduikershol in Valthe.
Mevrouw Bijker vraagt of bij het
college bekend is dat minima hogere
kosten krijgen voor het beëindigen
van de collectieve zorgverzekering
en of de gemeente een compensatie
wil bieden.
De heer Bolk vraagt of het college
de zorg deelt over de effecten van
de gewijzigde Europese regels voor
vrijwilligersverzekeringen.

5 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
6 Besluitenlijst van de openbare
besluitvormende raadsvergadering
van 28 november 2019
7 Ingekomen stukken

Ongewijzigd vastgesteld.
1. Toezeggingenlijst.
2. Lijst met moties.
3. E-mailbericht gemeente Gooise
meren inzake reactie op

De agendacommissie stelt de raad voor: Het voorstel wordt met deze
de ingekomen stukken conform het
wijziging aangenomen.
voorstel af te handelen.
De heer De Groot verzoekt om stuk 6
te agenderen voor een
raadsbijeenkomst.

3
standpunt Drentse gemeenten
ketenregie huishoudelijk
kunststofafval.
4. E-mailbericht Recreatieschap
Drenthe aan WSGO inzake
voorgenomen lidmaatschap
Recreatieschap Drenthe.
5. Brief bestuur Stichting
Dorpsbelang & Dorpshuis
2e Exloërmond.
6. Tegemoetkoming aan toezegging
inzake evaluatie
Boerenrockfestival 2019.
7. Stand van zaken Kans voor de
Veenkoloniën en convenant
NNZ.
8. Prestatieafspraken Woonzorg
2020.
9. Gezamenlijke prestatieafspraken
2020 bod Lefier en
Woonservice.
10. Antidiscriminatie.
11. Motie gemeente Grave inzake

4
compensatie extra kosten
invoering abonnementstarief
WMO-voorzieningen.
12. Motie gemeente Grave inzake
ontwikkeling Gemeentefonds.
13. Brief gemeente PijnackerNoordorp inzake motie
Gemeentefonds, trap op trap af.
8 Bespreekstuk: Invoering
Mevrouw Van der Veen
bedrijveninvesteringszone centrum (Projectgroep BIZ van
Borger 2020 - 2024
Ondernemersvereniging Borger)
geeft aan blij te zijn met invoering
De heer Nijmeijer verlaat de
van de BIZ.
vergadering voor dit punt.
9 Bespreekstuk: Evaluatie afval 2019
en doorkijk 2020

Het college stelt de raad voor:
de Verordening
bedrijveninvesteringszone centrum
Borger 2020 - 2024 vast te stellen.

Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Het college stelt de raad voor:
1. kennis te nemen van het memo
Evaluatie afval 2019 en doorkijk
2020;
2. in te stemmen met de aanvullende
wijze van verrekenen van de
afvalstoffenheffing, namelijk een
bedrag per lediging van een
restcontainer.

Stemverklaring mevrouw De
Groot:
Leefbaar Borger-Odoorn
vindt dat de inwoners al heel
goed afval scheiden en is
daarom tegen verhoging van
de afvalstoffenheffing.

PvdA, CDA, Gemeentebelangen en
Leefbaar Borger-Odoorn dienen een
motie in (motie 1) met het verzoek aan
het college om:
voor de behandeling van de Kadernota
2021 een visie op te stellen die leidt tot

Het voorstel van het college
wordt aangenomen met
zestien stemmen voor en één
tegen. Leefbaar BorgerOdoorn stemt tegen.
Motie 1 wordt aangenomen
met vijftien stemmen voor en
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10 Bespreekstuk: Inkoop
accountantsdienst periode 2020 2023

het behalen van de VANG-doelstelling twee tegen. GroenLinks en
2025 inclusief de financiële
ChristenUnie stemmen tegen.
doorvertaling voor de gemeente BorgerOdoorn en haar inwoners.
Motie 2 wordt aangenomen
met vijftien stemmen voor en
Gemeentebelangen, PvdA en
twee tegen. ChristenUnie en
GroenLinks dienen een motie in (motie Leefbaar Borger-Odoorn
2) met het verzoek aan het college om: stemmen tegen.
 te onderzoeken of een afvalcoach
ondersteuning kan bieden aan
inwoners om nog bewuster te leren
omgaan met afvalscheiding en om
het ontstaan van sommige soorten
afval te voorkomen;
 te onderzoeken of deze afvalcoach,
gezamenlijk met
dorpsbelangenverenigingen, op zoek
kan gaan naar geschikte plekken voor
omgekeerde afvalinzameling en of
deze afvalcoach het proces zou
kunnen begeleiden;
 inwoners regelmatiger op de hoogte
te houden van de resultaten van
afvalinzameling door middel van
publicaties in de regionale kranten,
de gemeentewebsite en de
afvalwijzer.
Het college stelt de raad voor:
Het voorstel wordt unaniem
1. HZG Accountants en Adviseurs aan aangenomen.
te wijzen als accountant voor de
periode 1 december 2019 tot en met

6

11 Bespreekstuk: Aanpassing diverse
belastingverordeningen 2020

30 november 2022 met een
mogelijke verlenging tot 1 december
2023;
2. het college opdracht te geven de
noodzakelijke privaatrechtelijke
handelingen te verrichten om tot een
overeenkomst te komen.
Het college stelt de raad voor:
de navolgende gemeentelijke
belastingverordeningen vast te stellen:
1. Verordening
onroerendezaakbelastingen 2020;
2. Verordening rioolheffing 2020;
3. Verordening reinigingsheffingen
2020, alsmede de daarbij behorende
tarieventabel reinigingsheffingen
2020-01;
4. Verordening toeristenbelasting 2020;
5. Verordening forensenbelasting 2020;
6. Verordening lijkbezorgingsrechten
2020, alsmede de daarbij behorende
tarieventabel lijkbezorgingsrechten
2020-01;
7. Algemene legesverordening 2020,
alsmede de daarbij behorende
tarieventabel leges 2020-01;
8. Legesverordening
omgevingsvergunning 2020, alsmede
de daarbij behorende tarieventabel
leges 2020-01 en
9. Verordening marktgelden Borger
2020.

Het voorstel wordt
aangenomen met zestien
stemmen voor en één tegen.
Leefbaar Borger-Odoorn
stemt tegen.

7
12 Sluiting

