Besluitenlijst Collegevergadering – openbaar –
Datum

09-02-2021

Toelichting

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

2

Besluitvormende stukken.

2.3

Toezegging raad over waarde woningen veengebied (o)
De raad aanvullend informeren over de waarde van woningen in het
veengebied als gevolg van de komst van windparken. Uit onderzoeken van de
RUG en ook uit eigen onderzoek blijkt dat er geen sprake is van waardedaling
van deze woningen.

Besluit
1. Instemmen met het memo over de waarde van woningen in het veengebied.
2. De raad het memo middels de lijst ingekomen stukken aanbieden.
2.4

Schriftelijke vraag ex artikel 40 van het RvO fractie Leefbaar Borger-Odoorn Vergunningaanvraag (o)
Het college stuurt bijgaande memo door aan de gemeenteraad ter
beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar BorgerOdoorn over de verleende vergunning aan de Dorpsstraat 29B in Bronneger.

Besluit
Het stuk wordt ingetrokken.
2.5

Trouwen en geregistreerd partnerschap op eigen en vaste locatie. Trouwen en
geregistreerd partnerschap locatie gemeentehuis, aantal toegestane personen
raadzaal. Ten tijde covid-19 (o)
Besproken in GUT/CT 28/01/21
Ten tijde van het covid-19 virus:
Trouwen en geregistreerd partnerschap op een eigen eenmalig aan te wijzen
locatie (bijvoorbeeld thuis) niet langer toe te staan.
Trouwen en geregistreerd partnerschap op een door ons vaste aangewezen
locatie niet langer toe te staan.

Trouwen en geregistreerd partnerschap alleen toestaan op (controleerbaar)
locatie gemeentehuis en aantal toegestane personen verlagen naar 20
personen in de raadzaal.

Besluit
Verzoek om waarborging veiligheid en beperken besmetting door het covid19 virus door tijdelijk de wijziging in het huwelijksbeleid door te voeren.
Het college voegt een beslispunt toe:
- Deze aanpassing van het huwelijksbeleid hanteren tot 1 april en dan opnieuw
bezien of verdere verlenging noodzakelijk is.
2.6

Advies met memo aan raad over project Nije Daip (o)
Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken Nije Daip en
informeert de raad.

Besluit
1. Memo voor kennisgeving aannemen.
2. Inhoud van de memo als mail sturing richting raadsleden, waarbij wordt
gerefereerd aan de presentatie over wonen en grondbeleid.
2.7

Woningbouwplan voor perceel Hoofdweg 43 - 45 te Klijndijk (o)
Het college verleent medewerking aan uitwerking van fase 1 van het plan
‘inspiratie en ideeën Klijndijk’. In het plan wordt een ontwikkeling van het
perceel Hoofdweg 43-45 voor woningbouw nagestreefd.

Besluit
1. Instemmen met de hoofdopzet van het plan.
2. In overleg met gemeente kan fase 1 van het plan nader uitgewerkt
worden.
3. Een bestemminsplan voor fase 1 zal niet eerder in procedure komen
dan nadat er een exploitatieovereenkomst gesloten is.
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2.9

Uitvoeringskader Wet inburgering in Arbeidsmarktregio Drenthe (o)
Het college stemt in met het vaststellen van het uitvoeringskader voor de Wet
inburgering in de Arbeidsmarktregio Drenthe en informeert de gemeenteraad
via bijgaand memo over de wijze van implementatie van de nieuwe Wet
inburgering in Borger-Odoorn.

Besluit
1. Het uitvoeringskader Wet inburgering in Arbeidsmarktregio Drenthe
vast te stellen.
2. De gemeenteraad via memo te informeren over de wijze van
implementatie van de nieuwe Wet inburgering in Borger-Odoorn.

2.10

Aanvraagformulieren TCG, Webwinkel Meedoen en bijzondere bijstand (o)
Het college stemt in met de nieuwe aanvraagformulieren voor de bijzondere
bijstand, TCG en de webwinkel Meedoen.

Besluit
1. Het aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand vaststellen.
2. Het aanvraagformulier voor de webwinkel Meedoen vaststellen.
3. Het aanvraagformulier TCG vaststellen.

3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst B&W-vergadering 02-02-2021, nr. 05, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
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3.3

Subsidieverlening 2GetThere (v2) (o)
Het college stemt in met de subsidieverlening aan 2Get There in 2021.
Hierdoor blijven jongerencoaches van 2GetThere jongeren uit Borger-Odoorn
die van school zijn gegaan of hun baan hebben verloren begeleiden naar
zelfstandigheid.

Besluit
Akkoord gaan met het verlenen van een subsidie van € 35.000,- aan
2GetThere voor het jaar 2021.
11

Sluiting (o)
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