Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

26-01-2021

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

Europese aanbesteding raamcontract rioolreiniging en -inspectie (o)
Het college stemt in met een Europees openbare aanbestedingsprocedure voor
de Rioolreiniging en -inspectie op basis van de aanbestedingsstrategie.

Besluit
De uitvoering van de Europees openbare aanbesteding conform
aanbestedingsstrategie.
2.2

Collegevoorstel benoeming leden jongerenraad (o)
De fracties van Gemeentebelangen en het CDA hebben op 17 juni jl. een
initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een jongerenraad in de gemeente
Borger-Odoorn. Inmiddels hebben zich een zevental enthousiaste jongeren
gemeld om zitting te nemen in de jongerenraad. De eerste stappen zijn gezet
en de jongerenraad begint vorm te krijgen. Er wordt druk gewerkt aan het
huishoudelijke reglement, de sociale media wordt ingericht en de eerste
gesprekken met de pers zijn geweest. In verband met het Coronavirus is de
officiële benoeming echter nog niet geregeld. Met het voorliggende besluit
wordt dit opgepakt en afgehandeld.

Besluit
1. Instemmen met het besluit.
2. De jongeren officieel benoemen tot lid van de jongerenraad.

2.5

Voortzetting Spoedpoli verwarde personen (o)
Het college van B&W stemt in met de voortzetting Spoedpoli en geeft aan de
gemeente Emmen volmacht om de overeenkomst te tekenen namens de 12
gemeenten.

Besluit
1. Samen met de overige Drentse gemeenten de ‘Overeenkomst van
Opdracht Spoedpoli 2021’ afsluiten met GGZ Drenthe.
2. De burgemeester verzoeken om wethouder Kleine van de gemeente
Emmen te machtigen de overeenkomst te tekenen namens de gemeente
Borger-Odoorn.

3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 19-01-2021, nr. 03, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.5

Besluit op Wob-verzoek (o)
Op 16 november 2020 is een Wob-verzoek ontvangen met betrekking tot
documenten omtrent De Treffer ’16 en TEVV. Voor wat betreft de stukken die
bij ons aanwezig zijn, is het Wob-verzoek toegekend. Het Wob-verzoek is
afgewezen met betrekking tot de stukken die niet in ons bezit zijn.

Besluit
1. Het Wob-verzoek toekennen met betrekking tot de aanwezige documenten.
2. Het Wob-verzoek afwijzen met betrekking tot de niet bij ons aanwezige
documenten.
11

Sluiting (o)
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