Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

16-02-2021

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.

2.1

Uitnodiging Dorknoper Congres op 05-03-2021 (o)

Besluit
Wethouder Wind neemt deel aan het Dorknoper congres.
2.4

Schriftelijke vraag ex artikel 40 van het RvO fractie PvdA - veldhuur/zaalhuur
sportverenigingen (o)
Beantwoording schriftelijke vraag PvdA.

Besluit
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vraag van de PvdA.
2.5

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire (o)
Het college stemt in met de machtiging van de belastingdienst, onderdeel
toeslagen, om toegang te krijgen tot de lijst gedupeerden KOT-affaire zodat
we deze mensen actief kunnen benaderen en hulp kunnen aanbieden.

Besluit
1. Akkoord gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen
om gedupeerden te benaderen in het kader van hersteloperatie
Toeslagenaffaire.
2. Akkoord gaan met het ondertekenen van de verwerkersovereenkomst en
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/
Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/
Toeslagen en de (onder)gemachtigde.

3. Akkoord gaan met het ondermandateren van de stichting sociale
teams Borger-Odoorn.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 09-02-2021, nr. 06, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.5

Besluit op bezwaar (o)
Bij besluit van 30 juli 2020 is een verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) m.b.t. het leefgebiedenbeleid
gedeeltelijk toegekend. 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.
3.6

Kaderbrief 2022 en begrotingswijziging voor beleidsimpuls VRD (o)
Van de Veiligheidsregio Drenthe heeft het college de Kaderbrief 2022
Veiligheidsregio Drenthe ontvangen. De kaderbrief vormt de input voor de
door de veiligheidsregio op te stellen begroting voor het jaar 2022. De
kaderbrief wordt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor het
indienen van eventuele zienswijzen daarop aan het college aangeboden.
Ook stelt de Veiligheidsregio Drenthe het college in kennis van een door het
algemeen bestuur in december 2020 doorgevoerde wijziging van de begroting
2020. Deze begrotingswijziging is technisch van aard en is niet van invloed op
de door onze gemeente voor het jaar 2020 verschuldigde deelnemersbijdrage
aan de veiligheidsregio.

Besluit
1. Met betrekking tot de Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Drenthe geen
zienswijzen kenbaar maken.
2. De wijziging van de Begroting 2020 Veiligheidsregio Drenthe voor
kennisgeving aannemen;.
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3. De Veiligheidsregio Drenthe per brief in kennis stellen van uw besluiten
onder 1 en 2 en die brief in afschrift ter informatie ook doen toekomen aan
de gemeenteraad.
3.7

Ter kennisgeving brieven provincie aan college en raad, inzake NRD N34
Gedeeltelijke Verdubbeling/Gieten (o)
College neemt de brieven van de provincie Drenthe, inzake NRD N34
Gedeeltelijke verdubbeling/Gieten, ter kennisgeving aan en legt deze brieven
ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad.

Besluit
1. De brieven van de provincie worden ter kennisgeving aangenomen.
2. De brieven van de provincie worden ter kennisgeving geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de gemeenteraad.
3.8

Loonkostenbijdrage Wsw 2021 (o)
Het college is akkoord gegaan met het verzoek om aan Wedeka bedrijven en de
EMCO-groep een loonkostenbijdrage te verstrekken. De reden voor deze
verstrekking is de deelneming in de gemeenschappelijke regelingen Wedeka
bedrijven en de EMCO-groep.

Besluit
Akkoord gaan met de betaling van de voorgestelde loonkostenbijdrage Wsw
2021 en dit per brief mededelen aan Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.
10

Sluiting (o)
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