Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

05-01-2021

Toelichting

Aanwezig: J. Seton, burgemeester; F.A.J. Buijtelaar, wethouder; T. Houwing,
wethouder; A. Trip, wethouder; H.G. Wind, wethouder; D. Rensen, secretaris.

1

Opening (o)

2

Besluitvormende stukken.

2.1

Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers (o)
Het Rechtspositiebesluit decentrale publieke ambtsdragers is op
1 januari 2019 gewijzigd. Er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen
doorgevoerd (o.a. reiskosten woon-werk verkeer voor raadsleden) en een
aantal grondslagen in het leven geroepen die het mogelijk maken om
lokale aanvullingen te doen.

Besluit
1. Vast te stellen de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Borger-Odoorn 2020.
2. De voor het college gewijzigde reiskostenvergoeding (dienstreizen- en
woon- werkverkeer) in laten gaan, met terugwerkende kracht op
1 januari 2019.
3. De raad voor te stellen om de Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Borger-Odoorn 2020 vast te stellen.
Het college is conform, met aanpassingen. Met die aanpassingen kan het
stuk door naar de raad.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 22-12-2020, nr. 52, openbaar gedeelte
(o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

3.4

Raadsvoorstel correctie wijziging GR Recreatieschap Drenthe (o)
November jl. heeft de raad ingestemd met de aangepaste tekst van de GR
Recreatieschap Drenthe. Nu blijkt die tekst een onregelmatigheid te
bevatten. Voorgesteld wordt om de raad de gecorrigeerde tekst op de
vergadering van 21 januari 2021 ter instemming voor te leggen.

Besluit
Voorstel is om de raad de gecorrigeerde GR-tekst op de vergadering van
21 januari 2021 ter instemming voor te leggen.
3.5

LEA document 2021 – 2024 (o)
Met het vaststellen van de LEA door het college en voor de periode 20212024, hebben de gemeente en de betrokken partners gezamenlijk een
instrument om de boogde resultaten voor de LEA doelgroep te behalen.
Deze zijn afgeleid van onder andere de volgende doelstellingen:
• het voorkomen van segregatie;
• het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden;
• aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg
• het bereiken van de hoogst mogelijke dekking in het bereik van de
VVE-doelgroep100%.

Besluit
1. Instemmen met het LEA document 2021-2024.
2. Instemmen met het ter kennisname aanbieden aan de raad.

10

Sluiting (o)
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