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

16 januari 2019
Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo
19.30 uur
21.10 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:
D66:
Gemeentebelangen:

Afwezig:
Collegeleden:

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

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

Besluit

De voorzitter stelt voor om agendapunt Met deze wijzigingen
12 direct na punt 5 te behandelen en om vastgesteld.
de punten 6 en 7 uit de oriënterende
raadsbijeenkomst na punt 11 te
behandelen.

3 Beëdiging van de heer P.F. Krans
(CDA) als plaatsvervangend lid van
de oriënterende
raadsbijeenkomsten
4 Mededelingen
Wethouder Houwing meldt een
correctie op de ingekomen brief
over de voortgang van de BOCEsamenwerking: De visie over de
bereikbaarheid zal niet in het eerste
kwartaal klaar zijn.

5 Actuele vragenronde

Voorgesteld besluit

Burgemeester Seton deelt mee dat
de jaarwisseling mooi en rustig is
verlopen. De schade was 5.000 euro.
Mevrouw Vos vraagt of het klopt
wat in de ingezonden brief van
OSO in Week-in-week-uit stond.
De heer De Groot stelt een vraag
over het beëindigen van de
buurtbemiddeling.
Mevrouw De Groot vraagt wat de
uitkomsten van het onderzoek naar
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de effecten van windturbines op
Lofar zijn. Ook vraagt ze of de
gemeente onderzoek naar
laagfrequent geluid laat doen.
De heer Bolk vraagt naar de
planning van de voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw van
de windturbines.
5a Schriftelijke vraag met mondelinge Mevrouw Vos stelt een vraag over
beantwoording ex artikel 40 RvO, Zorgfraude
Leefbaar Borger-Odoorn:
6 Terugkoppeling vanuit
samenwerkingsverbanden
7 Besluitenlijst van de openbare
besluitvormende raadsvergadering
van 12 december 2019
8 Ingekomen stukken

Ongewijzigd vastgesteld.
1. Brief Stichting Platform Storm:
Verlichting windturbine DEE
2.1.

De agendacommissie stelt de raad voor: Het voorstel wordt met deze
de ingekomen stukken conform het
wijziging aangenomen.
voorstel af te handelen.

2. Brief OSO: Werkgroep
ouderenadviseur.

Mevrouw Vos, de heer Hoogerkamp en
de heer De Groot verzoeken om stuk 7
te agenderen voor een bijpraatsessie
voor de raad.

3. E-mailbericht gemeente Bergen
op Zoom inzake motie financiële
problemen door de
Rijksoverheid.
4. E-mailbericht Stichting
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ElektroHyperSensitiviteit.
5. Prestatieafspraken Acantus 2020.
6. Motie gemeente Leeuwarden
inzake afschaffen
verhuurdersheffing.
7. Gemeentelijke Monitor Sociaal
Domein Borger-Odoorn.
8. E-mailbericht
Kinderombudsman: Rapport Ik
ben meer dan mijn problemen.
9. Herstructurering
Gemeentefonds.
10. Vitale Vakantieparken Drenthe:
Communicatiejaarverslag 2019
en jaarplan 2020.
11. Evaluatie beleidsplan
Zonneoogst.
12. Informatiemap 5G en
gezondheid voor gemeenten.
13. Prestatieafspraken Woonzorg
2020.
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14. Gedeeltelijke verdubbeling N34,
provinciale memo.
15. Motie gemeente Almelo: Trap
op trap af.
16. Motie gemeente Dongen:
Kosten jeugdzorg.
17. Motie gemeente Montferland:
Trap op trap af.
18. Persbericht Partij voor de
bomen.
19. E-mailbericht mevr. K. inzake
jeugdzorg.
20. E-mailbericht dhr. S. inzake
levend laboratorium.
21. Motie vreemd aan de orde van
de dag gemeente Achtkarspelen
inzake afschaffing
verhuurdersheffing.
22. Voortgang BOCE
uitvoeringsagenda.
23. Kopie brief aan dhr. H.F.J.M.
v.d. B.: beslissing op bezwaar.
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24. Kopie brief aan mevr. D.C. B.:
beslissing op bezwaar.
25. Kopie brief aan H. Z.: beslissing
op bezwaar.
26. E-mailbericht OSO inzake
vermindering aantal uren
huishoudelijke hulp.
9 Bespreekstuk: Vaststelling
bestemmingsplan Het land van
Bartje

Het college stelt de raad voor:
1. geen m.e.r.-plicht
(milieueffectrapportage) op te leggen
op basis van de aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r.-beoordeling met
betrekking tot het nieuwe
planologische regime voor het
vakantiepark ‘Het Land van Bartje’
(18.02090);
2. de ingediende zienswijzen op het
bestemmingsplan ‘Het Land van
Bartje’ ontvankelijk te verklaren;
3. in te stemmen met de gemeentelijke
reactie op de zienswijzen en het
gespreksverslag van 13 maart 2019,
zoals opgenomen in de ‘Nota
zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen Bestemmingsplan Het
Land van Bartje’ (18.02181);
4. de ingediende zienswijzen (deels)
gegrond te verklaren;
5. vast te stellen dat de criteria uit het

Het voorstel wordt
aangenomen met zeventien
stemmen voor en twee tegen.
Leefbaar Borger-Odoorn
stemt tegen.
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10 Bespreekstuk: Verordening
werkgeverscommissie 2020
11 Bespreekstuk: Verordening op de
rekenkamercommissie 2020

11A Bespreekstuk: Vaststellen
bestemmingsplan ‘Buitengebied
Buinen, Spoorstraat perceel N413’

‘Beeldkwaliteitsplan Het Land van
Bartje’ als aanpassing op de
Welstandsnota Borger-Odoorn 2013
worden gehanteerd;
6. het bestemmingsplan ‘Het Land van
Bartje’, bestaand uit geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in
het GML-bestand
NL.IMRO.1681.11BP0006-VG01
met bijbehorende stukken, gewijzigd
vast te stellen;
7. geen exploitatieplan ex artikel 6.12
Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
Het college stelt de raad voor:
de Verordening werkgeverscommissie
2020 met bijbehorende toelichting vast
te stellen.
Het college stelt de raad voor:
de Verordening op de
rekenkamercommissie 2020 vast te
stellen.
Het college stelt de raad voor:
1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Buinen, Spoorstraat perceel N413’,
bestaand uit geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1681.04BP0001VG01, gewijzigd vast te stellen. De
wijziging houdt in dat lid d. van
artikel 4.3.1 verwijderd wordt;
2. geen exploitatieplan op te stellen in

Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.
Het voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Het voorstel wordt zonder
discussie en hoofdelijke
stemming aangenomen.

8

11B Hamerstuk: Vaststellen
beheersverordening Borger Daalkampen fase II

12 Schriftelijke vraag met mondelinge
beantwoording ex artikel 40 RvO,
Leefbaar Borger-Odoorn:
Zorgfraude
Dit onderwerp is na punt 5, als
punt 5a behandeld.
13 Sluiting

het kader van de
Grondexploitatiewet.
Het college stelt de raad voor:
Het voorstel wordt zonder
1. de beheersverordening Borger –
discussie en hoofdelijke
Daalkampen fase II, bestaande uit
stemming aangenomen.
geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1681.01BV0018.VG01
met de bijbehorende bestanden, vast
te stellen;
2. de beheersverordening in werking te
laten treden op de dag na
bekendmaking.

