Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

09-03-2021

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.

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 02-03-2021, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is met aanpassingen vastgesteld.
2.4

Verlengen ontheffing ingezetenschap T. Houwing (o)
Het college stelt de gemeenteraad voor om de ontheffing van het
ingezetenschap van wethouder T. Houwing met een jaar te verlengen.
Daarnaast stelt het college het ‘Stappenplan verlengen ontheffing
ingezetenschap wethouder’ vast.

Besluit
1. De gemeenteraad voorstellen om de ontheffing van het ingezetenschap van
wethouder T. Houwing te verlengen.
2. Instemmen met het stappenplan verlengen ontheffing van het
ingezetenschap wethouder.

2.5

Vaststelling BOCE-bereikbaarheidsvisie (o)
Het college stelt de gemeenteraad voor de bereikbaarheidsvisie “Samen werken
aan een bereikbare regio; Visie op bereikbaarheid en mobiliteit voor de
samenwerkende BOCE-gemeenten, februari 2021” vast te stellen. Daarnaast
stemt het college in met het verkennen van een gezamenlijke lobby-agenda
voor het vervolgproces.

Besluit
1. De raad voorstellen de bereikbaarheidsvisie “Samen werken aan een
bereikbare regio; Visie op bereikbaarheid en mobiliteit voor de
samenwerkende BOCE-gemeenten, februari 2021” vast te stellen.
2. Instemmen met het verkennen van een gezamenlijke lobby-agenda voor het
vervolgproces.
2.6

Aangaan realisatieovereenkomst aanpassing N34 Klijndijk-Odoorn (o)
Door de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klijndijk en aanpassen
van de weg tussen Odoorn en aansluiting Exloo worden de huidige
aansluitingen op de N34 bij Odoorn en Emmen-Noord opgeheven. Daarbij
wordt de huidige parallelweg tussen de afslagen Exloo en Odoorn verbreed als
toegangsweg naar de N34 voor Odoorn en omgeving en wordt een vrijliggend
fietspad langs de parallelweg gerealiseerd. Ook worden gelijktijdig
werkzaamheden verricht aan de gemeentelijke wegen nabij de N34. De
gemeente gaat een overeenkomst aan met de provincie Drenthe waarin
afspraken staan over de realisatie, de financiering en het beheer en onderhoud
van deze werkzaamheden.

Besluit
1. Het ondertekenen van realisatie overeenkomst inzake realisatie,
financiering, beheer en onderhoud aanpassing N34.
2. Akkoord gaan inzake aanbesteding, realisatie en financiering aanpassing
gemeentelijke infrastructuur die relatie heeft met de aanpassing van de
N34.
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2.7

Project 'Rol gemeenteraad, uniek samenspel' (o)
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen deel te nemen aan
het project ‘Rol gemeenteraad, uniek samenspel’. Dit project heeft als doel de
kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad in het sociaal
domein te verbeteren.

Besluit
De gemeenteraad voorstellen deel te nemen aan het project ‘Rol
gemeenteraad, uniek samenspel’.
2.8

Collegevoorstel cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd CEO (o)
1. Het college neemt kennis van de resultaten van het CEO Wmo en het CEO
Jeugd Borger-Odoorn 2019.
2. Het college stuurt de onderzoeken ter kennisname naar de raad.
3. Het college stuurt de resultaten van de onderzoeken aan het ministerie van
VWS en publiceert ze op waarstaatjegemeente.nl.
4. Stichting Sociale Teams wordt geïnformeerd over de resultaten van de
onderzoeken.
5. Er zal een persbericht uitgaan over de resultaten van het CEO Wmo.

Besluit
1. Kennis nemen van de resultaten van het CEO Wmo en het CEO Jeugd
Borger-Odoorn 2019.
2. De resultaten van de onderzoeken ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad.
3. De resultaten van de CEO Wmo en Jeugd Borger-Odoorn 2019 toezenden
aan het ministerie van VWS en te publiceren op waarstaatjegemeente.nl.
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2.9

Beleidsregels 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' (TONK) (o)
Het college heeft besloten de gemeente Emmen te verzoeken de tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) uit te laten voeren ook voor
inwoners uit Borger-Odoorn. Tevens heeft het college de beleidsregels voor
deze tijdelijke regeling vastgesteld.

Besluit
1. De gemeente Emmen verzoeken om de regeling ‘tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten’ (TONK) voor inwoners uit onze
gemeente uit te voeren.
2. De beleidsregels van de regeling ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten’ (TONK) vaststellen.
3. De Adviesraad sociaal domein, met een licht aangepaste brief informeren
over deze beleidsregels.
2.10

Algemene voorwaarden webwinkel Meedoen (o)
Het college gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden voor de webwinkel
Meedoen in Borger-Odoorn.

Besluit
De Algemene Voorwaarden van de Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn
vaststellen ten behoeve van de vernieuwde webwinkel.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.3

Besluitenlijst collegevergadering 04-03-2021, nr. 09, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
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3.6

Besluit op bezwaar (o)
Bij besluit van 11 mei 2020 is de aanvraag voor bijzondere bijstand voor
intakekosten, bewindvoerderskosten en mentorschapskosten afgewezen.
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.
3.7

Collegevoorstel ondertekenen landelijk convenant Vroegsignalering (o)
Het college is akkoord met het ondertekenen van het Landelijk Convenant
Vroegsignalering.

Besluit
Akkoord gaan het ondertekenen van het Landelijk Convenant Vroegsignalering.
11

Sluiting (o)
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