Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

23-02-2021

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.

2.2

Voorstel kadernota 2022 Recreatieschap Drenthe (o)
De kaderbrief geeft in korte lijnen de beoogde ontwikkelingen, zowel
inhoudelijk als financieel, van het Recreatieschap Drenthe voor het jaar 2022
weer. Op beide terreinen zijn er geen substantiële veranderingen t.o.v. 2021 te
melden. De bijdrage van Borger-Odoorn in de totale begroting van het
Recreatieschap betreft in 2022 het zelfde aandeel als in 2021.

Besluit
1. Instemmen met kadernota.
2. Instemmen met reactie aan Recreatieschap Drenthe.
3. Brief met reactie via “ingekomen stukken” aan raad doen toekomen.

2.4

Kaderbrief Emco-groep 2022 (o)
Het college heeft kennisgenomen van de kaderbrief 2022 van de EMCO groep.
Daarnaast is de kaderbrief naar de gemeenteraad gezonden om te helpen bij
de oordeelsvorming over de concept begroting 2022 van dit Wsw-bedrijf.

Besluit
1. Kennisnemen van de kaderbrief 2022 van de Emco-groep.
2. Instemmen met de reactie van het college op de kaderbrief.
3. De kaderbrief en de reactie van het college ter kennisname aanbieden aan
de raad.
4. De reactie op de kaderbrief aan de GR versturen.

2.5

Toekomstvisie binnensportaccommodaties (o)
Toekomstvisie binnensport.

Besluit
1. Instemmen met de toekomstvisienota binnensport en de daarbij behorende
opgaven.
2. De toekomstvisie binnensport ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 16-02-2021, nr. 07, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.5

Besluit op Wob-verzoek (o)
Op 4 januari 2021 is een Wob-verzoek ontvangen waarin verzocht wordt om
toezending van politierapporten. Het Wob-verzoek wordt afgewezen op grond
van artikel 10 lid 2 sub c van de Wob.

Besluit
Het Wob-verzoek afwijzen.
3.6

Gewijzigde begroting 2021 EMCO-groep (o)
Het college neemt kennis van de begrotingswijziging 2021 van de EMCO
Groep. De begrotingswijziging wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad die
een zienswijze kan vaststellen.

Besluit
1. De begrotingswijziging 2021 van de EMCO-groep voor kennisgeving
aannemen.
2. De begrotingswijziging naar de raad zenden met het voorstel om geen
zienswijze vast te stellen.
11

Sluiting (o)
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