Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

19-01-2021

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

Besluitenlijst collegevergadering 12-01-2021, nr. 02, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
2.7

Voorstel tot tekenen Manifest Verantwoord Inkopen (MVI) (o)
Voorstel tot tekenen Manifest Verantwoord Inkopen (MVI).

Besluit
Borger-Odoorn ondertekent het Manifest Verantwoord Inkopen (MVI) in
aangepaste vorm en voert het bijbehorende actieplan uit.
Het stuk is conform met aanpassing.
2.10

Quick scan bouwmogelijkheden achter mfa Noorderbreedte te Nieuw-Buinen
(o)
Het college heeft een quick scan uitgevoerd en de bouwmogelijkheden verkend
in Nieuw-Buinen. Hieruit blijkt dat er nog mogelijkheden zijn voor
inbreidingen. Het college wil graag het dorp betrekken bij het opstellen van de
plannen. Ook het in 2020 opgesteld dorpsbelevingsonderzoek is een
geweldige input om te komen tot een mooie invulling van het gebied.

Besluit
1. Grondexploitatie inbreiding Nieuw-Buinen opstarten.
2. Bouw 8 woningen op terrein voormalige school Parklaan faciliteren.
3. Samen met Lefier invulling geven aan de vrijkomende percelen
Nije Daip 2.0.
4. Het college hecht eraan als eerste stap in gesprek te gaan met
dorpsbelangen Nieuw Buinen.

2.11

6 kavels aan de buitenrand van het plan Plaats 62 Valthermond opnieuw
aanbieden (o)
Het college stemt in met het aanbieden van de 6 kavels aan de buitenrand van
het plan Plaats 62 in Valthermond.

Besluit
1. 6 kavels aan de buitenrand van het plan Plaats 62 in Valthermond opnieuw
te koop aanbieden voor € 95,00/m².
2. Instemmen met de verkoop van deze 6 kavels tegen de vastgestelde prijs.
2.12

Kaderbrief Publiek Vervoer 2022 (o)
Het college heeft kennisgenomen van de Kaderbrief Publiek Vervoer 2022. Het
college stuurt deze door naar de gemeenteraad met het advies geen zienswijze
in te dienen.

Besluit
1. Kennisnemen van de Kaderbrief Publiek Vervoer 2022.
2. De Kaderbrief Publiek Vervoer 2022 doorsturen naar de gemeenteraad met
het advies geen zienswijze in te dienen.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang i.v.m. uitbreiding toezicht op
Wet publieke gezondheid voor kinderopvang en mandatering
bevelsbevoegdheid op grond 58n van die wet (o)
Het college wijst de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD met
ingang van 20 januari 2021 aan als toezichthouder zoals bedoeld in artikel
1.61 van de Wet kinderopvang.

Besluit
De directeur publieke gezondheidszorg van de GGD met ingang van
20 januari 2021 aanwijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van
de Wet kinderopvang.
10

Sluiting (o)
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