Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

02-03-2021

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

APV Borger-Odoorn 2021 (o)
Het college stemt in met de Algemene plaatselijke verordening Borger-Odoorn
2021 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Besluit
1. Instemmen met de Algemene plaatselijke verordening Borger-Odoorn 2021
en bijhorende toelichting.
2. De Algemene plaatselijke verordening Borger-Odoorn 2021 voor participatie
voorleggen aan dorpsbelangen en ondernemersbelangen,
woningbouwcorporaties en jongerenraad.
2.6

Ontwerpwijzigingsplan Valthermond, woningbouwlocatie 24e Laan (o)
Het ontwerpwijzigingsplan Valthermond, woningbouwlocatie 24e Laan wordt
voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het plan voorziet in een
juridisch-planologische regeling voor de bouw van vier vrijstaande woningen
aan de 24e Laan in Valthermond.

Besluit
1. Het ontwerpwijzigingsplan Valthermond, woningbouwlocatie 24e Laan
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 24e Laan.
3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding
ontwerpwijzigingsplan Valthermond, woningbouwlocatie 24e Laan.

2.7

Plan voor het bouwen van 18 appartementen op perceel Parklaan 10 - 12 te
Nieuw-Buinen (o)
Er wordt medewerking verleend aan de verdere uitwerking van een
appartementengebouw op de locatie Parklaan 10 – 12 te Nieuw-Buinen. Uit de
uitwerking moet blijken of er een passend plan kan worden gemaakt met
voldoende draagvlak.

Besluit
1. Er wordt medewerking verleend aan een initiatief wat past binnen het door
Libau geschetst ruimtelijk kader.
2. Voor het plan verder wordt uitgewerkt moet uit overleg met de buurt blijken
of er draagvlak is of te verkrijgen is voor de beoogde invulling.
3. Bij verdere uitwerking zal er een exploitatieovereenkomst worden opgesteld.
4. De gemaakte kosten van het advies van Libau zullen worden opgenomen in
de exploitatieovereenkomst.
5. Initiatiefnemer zal voor deze ontwikkeling een bestemmingsplan bij de
gemeente indienen.
2.9

Nota bodembeheer (o)
Op basis van het Besluit bodemkwaliteit hebben bijna alle Drentse gemeenten
gezamenlijk een Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassekaart opgesteld. Deze stukken hebben als doel om een
actueel en dekkend beeld te geven van de gebiedseigen bodemkwaliteit van
het betreffende grondgebied en is onder voorwaarden een erkend
bewijsmiddel bij het toepassen van grond (voor vrijkomende grond en
ontvangende bodem).
De vastgestelde kaart kan onder voorwaarden en in combinatie met een
vooronderzoek gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring
(bewijsmiddel) bij grondverzet, ruimtelijke initiatieven, bouwplannen en
saneringen.
De Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart
wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.
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Besluit
1. De Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaart vaststellen.
2. De Nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaart aanbieden aan de raad voor vaststelling.
Aan de raad voorstellen om het college van burgemeester en
wethouders te mandateren om aanpassingen in de
bodemkwaliteitskaarten door te voeren als nieuwe stoffen dat nodig
maken of beperkte veranderingen nodig worden geacht.
3. Aan de raad voorstellen om het college van burgemeester en
wethouders te mandateren voor het accepteren van (water)bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, regio’s of
waterschappen als wettig bewijsmiddel, voor zover passend binnen de
Nota Bodembeheer en de uitgangspunten van de eigen
bodemkwaliteitskaart.
2.10

Voorstel wegwerken achterstallig bomenonderhoud in 2021 (o)
Versneld wegwerken van snoeiachterstanden bij laanbomen door budgetten uit
hetzelfde domein slim in te zetten.

Besluit
1. Afwijken van het plan om de achterstanden weg te werken over meerdere
jaren (tot en met 2022).
2. Budgetten uit de bedrijfsvoering van BORG en REAL 2020 plus het
opgenomen bedrag in de begroting van 2021 aanwenden om de
achterstanden in het bomenonderhoud in 2021 volledig weg te werken.
3. Instemming verlenen om het wegwerken achterstallig bomenonderhoud
deels aan te besteden.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 23-02-2021, nr. 08, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
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3.4

Besluit op Wob-verzoek (o)
Op 22 december 2020 is een Wob-verzoek ontvangen waarin gevraagd wordt
om toezending van onderliggende informatie/documenten met betrekking tot
brieven uit 2013. De onderliggende stukken zijn mutaties van de politie. Deze
mutaties zijn niet (meer) bij ons aanwezig, omdat ze inmiddels vernietigd zijn.
Wij kunnen dus niet (meer) beoordelen of deze documenten openbaar gemaakt
moeten worden op grond van de Wob. Het Wob-verzoek is daarom afgewezen.

Besluit
Het Wob-verzoek afwijzen.
3.5

Besluit op Wob-verzoek (o)
Op 23 december 2020 is een verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ingediend waarin wordt verzocht om
documenten met betrekking tot de WOZ. Voor deze documenten geldt het
bijzondere openbaarmakingsregime van artikel 40 WOZ. Met hetgeen verzocht
wordt waarop artikel 40 WOZ niet van toepassing is, geldt dat wij geen
documenten voorhanden hebben die openbaar gemaakt kunnen worden. Het
Wob-verzoek is daarom afgewezen.

Besluit
Het Wob-verzoek afwijzen.
3.7

Jaarverslag LAG; LEADER projecten 2020 (o)
Presentatie van het jaarverslag LAG (Lokale Actie Groep) Zuidoost-Drenthe
2020 in het kader van LEADER, inclusief ambtelijke memo voor college van
burgemeester en wethouders.

Besluit
1. Kennisnemen van het jaarverslag LAG (Lokale Actie Groep) Zuidoost-Drenthe
2020 in het kader van LEADER.
2. Het jaarverslag ter kennisname aan de raad doen toekomen.
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3.8

Inkoop middengeleider voor twee infrastructurele projecten (o)
De gemeente voert in 2021 twee wegenonderhoudsprojecten uit waar een
betonnen middengeleider wordt toegepast. Het betreft het Zuiderdiep in
Valthermond (Drentse Mondenweg – Kavelingen) en de Melkweg in Klijndijk
(rotonde Klijndijk – bebouwde komgrens Klijndijk). De gemeente gaat zelf over
tot aanschaf van deze geprefabriceerde middengeleider. Hiermee kan
inkoopvoordeel worden behaald en kan de productie van de middengeleider op
korte termijn beginnen, zodat deze beschikbaar is als de aannemers met het
infrastructurele werk gaan starten.

Besluit
1. Inkoop van de middengeleider uit de (aan te besteden) werken halen en zelf
aankopen.
2. Afwijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid.
3.9

Uitvoeringsovereenkomst 2021 Gemeentelijke kredietbank Assen (o)
Het college stemt in met de Uitvoeringsovereenkomst 2021 met de GKB. Met
deze uitvoeringsovereenkomst zorgt de gemeente ervoor dat ook in 2021
mensen met problematische schulden in de gemeente Borger-Odoorn worden
geholpen.

Besluit
Instemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2021 Borger-Odoorn – GKB.
10

Sluiting (o)
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