Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

02-02-2021

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.

2.3

Besluit op bezwaar (o)
Bij besluit van 18 mei 2020 heeft het college besloten een bijstandsuitkering
met ingang van 1 juni 2019 in te trekken en een bedrag van € 8.516,60 aan
bijstand terug te vorderen, omdat het totale vermogen van de
bijstandsgerechtigde door ontvangst van een erfenis hoger was dan de
geldende vermogensgrens. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het
bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de
gemeente Borger-Odoorn. Het college besluit om conform het advies van de
bezwarencommissie het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.

Besluit
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2.4

Besluit op bezwaar (o)
Bij besluit van 19 maart 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor een
inpandige verbouwing ten behoeve van het creëren van een
recreatieappartement aan het adres Dorpsstraat 29B te Bronneger. Tegen dit
besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de
onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Borger-Odoorn. Het
college besluit conform het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Daarnaast is het
verzoek om vergoeding van proceskosten afgewezen.

Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.

2.5

Wijziging vergunning zonnepark Exloo en Daalkampen (o)
Enige tijd geleden zijn er omgevingsvergunningen verleend voor de aanleg van
de zonneparken Exloo en Daalkampen. Nu deze zonneparken nog niet in
aanbouw zijn kan de keuze worden gemaakt om gebruikt te maken van nieuwe
technieken. De huidige zonnepanelen leveren namelijk meer vermogen dan de
vergunde zonnepanelen. Dit betekent een verandering van het ontwerp en
daarmee de vergunde situatie. Daarom wenst vergunninghouder een
wijzigingsvergunning aan te vragen.

Besluit
1. Een positief standpunt innemen over de voorgestelde wijzigingen zonnepark
Exloo onder de voorwaarden, zoals voorwoord in de memo “Wijziging
ontwerp vergunde zonneparken Exloo en Daalkampen”.
2. Een positief standpunt innemen over de voorgestelde wijzigingen zonnepark
Daalkampen en de voorkeur uit te spreken over behoudt van de
noordoostzijde, zoals voorwoord in de memo “Wijziging ontwerp vergunde
zonneparken Exloo en Daalkampen”.
3. De memo ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.
2.6

Ontwerpbestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39 (o)
Het ontwerpbestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39 wordt voor een periode
van zes weken ter inzage gelegd. Het plan voorziet in een juridischeplanologische regeling voor de uitbreiding van magazijnruimte van de Albert
Heijn-vestiging aan de Hoofdstraat in Borger met op de verdieping van de
uitbreiding twee appartementen.

Besluit
1. Het ontwerpbestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39 voor een ieder voor
zes weken ter inzage leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
(Wro).
2. Geen m.e.r.-procedure doorlopen, op basis van de vormvrije m.e.r.beoordeling met betrekking tot het nieuwe planologische regime voor de
nieuwbouw aan de Hoofdstraat 39.
3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding
ontwerpbestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39.
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2.7

Principebesluit uitbreiding 25° Noord recreatie (o)
Er is een principeverzoek binnengekomen voor het uitbreiden van het
recreatieterrein aan het Zuideind 25 in Drouwenerveen (25° Noord recreatie).
Voor zowel het huidige perceel als het naastgelegen perceel dient één nieuw
mini-bestemmingsplan te worden opgesteld. Om ervoor te zorgen dat
initiatiefnemers alvast kunnen starten met een deel hun plannen, kan voor het
huidige perceel een tijdelijke vergunning worden afgegeven voor een vijftal
overnachtingsmogelijkheden (natuurhuisjes 25m2) en een recreatieruimte.

Besluit
1. Instemmen met de uitbreiding van (25° Noord recreatie) op het
huidige (BGR01, sectie R, nummer 559) en naastgelegen (BGR01, sectie R,
nummer 558) perceel.
2. Instemmen met een tijdelijke vergunning voor de ontwikkelingen op
het huidige perceel.
2.8

Vaststellen Nota grondbeleid 2021 - 2024 (o)
Het college stemt in met het ter vaststelling aanbieden van de Nota
grondbeleid 2021 – 2024 aan de raad.

Besluit
Nota grondbeleid 2021 - 2024 ter vaststelling aanbieden aan de raad in de
raadsvergadering van 18 februari 2021 tegelijk met het Beleidskader Wonen
2021-2023.
2.9

Aanbesteding brandstoffen gemeentewerf (o)
Het college wordt voorgesteld om:
1 Instemmen met het Europees openbaar aanbesteden van brandstof
gezamenlijk met de gemeente Coevorden.
2. Het vaststellen van de aanbestedingsstrategie en de daarin beschreven
randvoorwaarden, eisen en criteria.
3. Het vaststellen dat de gemeente Borger-Odoorn in deze aanbesteding
optreedt als penvoerder voor beide gemeenten.
Inhoudelijk wordt er in de strategie voor gekozen voor een duurzamere
brandstof aan te besteden in de vorm van HVO. HVO is het meest duurzame
alternatief ten opzichte van rode diesel en daarmee de meest duurzaam
mogelijk oplossing in de markt.
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Besluit
1. Instemmen met het Europees openbaar aanbesteden van brandstof
gezamenlijk met de gemeente Coevorden.
2. Vaststellen van de aanbestedingsstrategie en de daarin beschreven
randvoorwaarden, eisen en criteria.
3. Vaststellen dat gemeente Borger-Odoorn in deze aanbesteding optreedt als
penvoerder voor beide gemeenten.
2.10

Foundersberaad Ik ben Drents Ondernemer (o)
Het college stemt in met de deelname aan het project Ik Ben Drents
Ondernemer. Op 8 februari wordt hiertoe een intentieovereenkomst
ondertekend. Met het project wordt ingezet op het behoud van en de
uitbreiding van de werkgelegenheid in de provincie. Het programma is een
instrument dat bijdraagt aan het verbeteren van het ondernemerschap en
innovatie in Drenthe.

Besluit
1. Instemmen met de intentieverklaring Ik ben Drents Ondernemer.
2. De burgemeester wordt gevraagd wethouder Houwing aan te wijzen om de
intentieverklaring namens de gemeente te ondertekenen.
3. De burgemeester wordt gevraagd wethouder Houwing aan te wijzen als
vertegenwoordiger van de gemeente in de adviescommissie van Ik ben
Drents Ondernemer.
Conform met aanpassingen.
2.13

Beleidskader Wonen 2021-2023 (o)
Op 22 december 2020 heeft het college akkoord gegeven op het Beleidskader
Wonen 2021-2023. Vervolgens wil het college, de raad vragen in te stemmen
met het Beleidskader.

Besluit
De raad voorstellen om in te stemmen met het Beleidskader Wonen
2021-2023.
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2.14

Subsidieverlening Voedselbank Zuidoost-Drenthe 2021 (o)
Het college stemt voor het jaar 2021 in met het verlenen van een subsidie van
€ 5.000,- aan de stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Zodoende kan de
stichting haar maatschappelijk nuttige rol blijven vervullen.

Besluit
De Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe € 5.000,- subsidie verlenen voor
het jaar 2021.

3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 26-01-2021, nr. 04, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.4

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden zoals opgenomen in het
zaaksysteem (o)
Besluit vervanging fysieke archiefbescheiden.

Besluit
1. Starten met vervanging van fysieke archiefbescheiden zoals opgenomen in
het zaaksysteem.
2. De analoge archiefbescheiden na vervanging te vernietigen.
3. Het vervangingsproces uitvoeren zoals is omgeschreven in het vastgestelde
Handboek Vervanging (2020), vastgesteld op 15 december 2020.
3.5

Besluit op bezwaar (o)
Het college heeft de aanvraag van betrokkene om bijzondere bijstand voor
bewindvoerings- en opstartkosten toegekend. Na herziening is de aanvraag
om bijzondere bijstand afgewezen. Hier is door de gemachtigde van
betrokkene bezwaar tegen gemaakt. Het bezwaarschrift richt zich op grond
van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht ook tegen het laatste
besluit waarin de bijzondere bijstand is afgewezen. Het bezwaarschrift is
voorgelegd aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente
Borger-Odoorn. Het college besluit om conform het advies van de
bezwarencommissie het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren
en de proceskosten te vergoeden.
Pagina 5

Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding toekennen.

3.6

Verlenging procescoördinatie Drents Zorglandschap 2021 (o)
Het college stemt in met de verlenging van de procescoördinatie Drents
Zorglandschap 2021 door CMO Stamm.

Besluit
1. Instemmen met het verlengen van de inzet van CMO Stamm voor de
procescoördinatie van het Drents Zorglandschap tot en met
31 december 2021.
2. Instemmen met de dekking van de kosten € 1.740,76 voor de gemeente
Borger-Odoorn.
3.7

Concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning jeugdhulp 2020 (o)
Wetswijzigingen in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, rechtelijke uitspraken van de
CRvB en een wijziging in het uitvoeringsbesluit Wmo 2015, maar ook
verzoeken door de uitvoering en de wens om duidelijkere regels voor toezicht
en handhaving vragen om een aangepast verordening Maatschappelijke
Ondersteuning en Jeugdhulp Gemeente Borger-Odoorn 2019. Aan de
adviesraad sociaal domein wordt advies gevraagd over de concept-verordening
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Borger-Odoorn 2020.

Besluit
1. Kennis nemen van de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp Gemeente Borger-Odoorn 2020.
2. De concept Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Gemeente Borger- Odoorn 2020 ter advisering voorleggen aan de
Adviesraad hier de beslispunten uit het voorstel in.
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3.8

Kaderbrief GGD 2022 (o)
Conform de gemeenschappelijke regeling stelt de GGD jaarlijks een kaderbrief
op en deze wordt voor het geven van een reactie aangeboden aan de colleges.
In deze kaderbrief worden op hoofdlijnen de inhoudelijke, organisatorische en
financiële ontwikkelingen benoemd die relevant zijn voor de ontwerpbegroting
van het daaropvolgende jaar.

Besluit
1. Kennisnemen van de kaderbrief 2022 GGD Drenthe.
2. Het bestuur van de GGD Drenthe informeren door middel van brief.
3. Reactie van het college ter kennisname zenden aan de raad.
11

Sluiting (o)
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