Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

16-03-2021

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

Eindafrekening openbaar onderwijs (o)
Onlangs heeft het college de zogenaamde vijfjaarlijkse afrekening
vastgesteld. Hierin is bepaald dat er in het tijdvak 2006 tot en met 2010
geen overschrijding had plaatsgevonden. Tegelijkertijd werd ook de
afrekening van de overdracht van het openbaar onderwijs (op basis van
integraal bestuur, waarin de gemeente schoolbestuur was) aan de
stichting openbaar primair onderwijs Borger Odoorn vastgesteld.
Vastgesteld is dat de bruidsschat die is meegegeven aan het openbaar
onderwijs op basis van wettelijke bepaling buiten de doorbetaling blijft.
In een digitaal overleg met de colleges van bestuur van het bijzonder
onderwijs is de zaak uiteen gezet en vervolgens is het besluit van het
college schriftelijk bevestigd. De besturen hebben een aantal vragen
gesteld, waarop (ambtelijk) een antwoord is gegeven. De besturen
hebben uiteindelijk unaniem ingestemd met de afrekening. Doordat alle
schoolbesturen voor bijzonder onderwijs hebben ingestemd met de
afrekening 2006-2010 en de bruidsschat is daarmee een einde gekomen
aan het financieel afrekenen met het bijzonder onderwijs op grond van
artikel 142 e.v. van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Besluit
1. Kennis nemen van de afwikkeling van de 5-jaarlijkse afrekening
2006-2010 en de financiële afwikkeling van de verzelfstandiging
van het openbaar onderwijs.
2. Niet overgaan tot terugvordering van het destijds betaalde
overschrijdingsbedrag.
3. De opgebouwde voorziening van € 173.040 ten gunste van het
rekeningresultaat 2020 brengen.

4. Akkoord gaan met de tekst voor de brief aan de schoolbesturen
voor bijzonder onderwijs.
2.2

Offerte opstellen bestemmingsplan voor het nieuwe Esdal College (o)
Er wordt opdracht verstrekt om conform de offerte een bestemmingsplan
voor de huisvesting van het Esdal College in Daalkampen op te stellen.

Besluit
Bureau BugelHajema opdracht verstrekken conform offerte.
2.3

Aanleveren memo risico's grondbeleid aan de gemeenteraad (o)
Het college stemt in met het memo over de risico's bij het
afwegingskader in de Nota grondbeleid 2021 – 2024.

Besluit
1. Memo ter kennisgeving aannemen.
2. Memo doorsturen aan de gemeenteraad.
2.6

Ondersteuningsroute onderwijs-zorg (o)
Het college stemt in met het voorstel om eenmalig een bedrag van €
30.500,-- uit het budget OAB beschikbaar te stellen voor de verbetering
en versterking van de ondersteuningsroute onderwijs-zorg. De resultaten
en effecten hiervan zullen ten goede komen aan het verminderen van
(onderwijs) achterstanden van de doelgroep.

Besluit
Besluiten tot het eenmalig beschikbaar stellen van € 30.500 uit het
onderwijs achterstandenbeleid (OAB) ten behoeve van
ondersteuningsroute onderwijs-zorg voor 2021 met de intentie tot
verlenging van twee jaar.
2.7

Procesbeschrijving toekenning 25.000 euro mbt coronasteun cultuur
2021. Betreft ideeën om cultuuractiviteiten in te zetten in de bestrijding
van (corona)eenzaamheid bij ouderen en jongeren (o)
Procesbeschrijving toekenning 25.000 euro m.b.t. coronasteun cultuur
2021. Betreft ideeën om cultuuractiviteiten in te zetten in de bestrijding
van (corona)eenzaamheid bij ouderen en jongeren.

Besluit
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Het college stemt in met de voorgestelde communicatie en uitvoering van
het project Bestrijden van (corona)eenzaamheid bij kwetsbare ouderen en
jongeren.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 09-03-2021, nr. 10, openbaar gedeelte
(o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.4

Beantwoording motie GL-PvdA-GB evaluatie afval 2019 en doorkijk 2020
(o)
Het college stemt in met het structureel inzetten van een afvalcoach om
zo een verdere invulling te geven aan het flankerend beleid.

Besluit
1. Instemmen met structureel inzetten afvalcoach.
2. Beantwoording motie via de mail ter kennisname aanbieden aan de
raad.
3.5

Toezegging N. Houwing betreft wachtlijsten jeugdzorg en vaccinaties
door GGD Drenthe (o)
Het college voldoet aan haar toezegging om een schriftelijke toelichting
te geven op de inzet van Jeugdgezondheidszorg medewerkers in de
bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Besluit
1. Memo toezegging toelichting op de inzet van JGZ in bestrijding
van COVID-19 pandemie ter kennisgeving aannemen.
2. Memo toezegging toelichting op de inzet van JGZ in bestrijding
van COVID-19 pandemie zenden aan de raad.
3.6

Compensatieregeling ouderbijdrage kinderopvang en VVE aanbod in
corona tijd (o)
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar wel gebruik
maken van een gemeentelijke subsidie kindgebonden peuteropvang, VVE
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of SMI worden door de gemeente voor de betaalde ouderbijdrage
gecompenseerd.

Besluit
Instemmen met het vergoeden van de ouderbijdrage voor ouders van
peuters die niet voor de kinderopvangtoeslag van de belasting in
aanmerking komen.
3.7

Beleidsregel voor steunsubsidie lokale cultuursector 2021 (o)
Het college stemt in met de beleidsregel voor coronasteun voor de lokale
culturele sector in 2021.

Besluit
Akkoord gaan met de Beleidsregel voor steunsubsidie lokale
cultuursector 2021.
10

Sluiting (o)
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