Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

23-03-2021

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 16-03-2021 nr. 11, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
2.6

Managementletter 2020 (o)
Onze accountant, HZG, controleert jaarlijks de interne beheersing van de voor
de accountantscontrole relevante processen. Deze controle is ter voorbereiding
op de controle van de jaarrekening. De bevindingen zijn vastgelegd in de
bijgevoegde managementletter en worden aan het college voor kennisgeving
aangeboden.

Besluit
1. De Managementletter interim controle 2020 voor kennisgeving
aannemen.
2. Instemmen met de uit de bevindingen en adviezen voortvloeiende
actiepunten.
3. De Managementletter interim controle 2020 voor kennisgeving aan de
overleggroep financiën aanbieden.
2.7

Vernieuwen wijk- en buurtindeling (o)
Het college stemt in met een nieuwe wijk- en buurtindeling voor het CBS zodat
een goede kwaliteit van vergelijkbare gegevens voor de gemeentelijke,
provinciale en landelijke statistieken voor de toekomst is gegarandeerd.

Besluit
Wijk- en Buurtindeling vaststellen.

2.11

Jaarplan Laaggeletterdheid 2021 en Evaluatie 2017-2020 (o)
Het college stelt het ‘Evaluatierapport Laaggeletterdheid 2017-2020’ en het
‘Jaarplan Laaggeletterdheid 2021’ vast en stuurt de stukken ter kennisgeving
naar de raad.

Besluit
1. Het ‘Evaluatierapport Laaggeletterdheid Borger-Odoorn 2017-2020’
vaststellen.
2. Het ‘Jaarplan Laaggeletterdheid 2021 Borger-Odoorn’ vaststellen.
3. Het Memo ‘Vooruitblik Taalhuis 2021’ met de evaluatie en het jaarplan naar
de raad zenden ter kennisname.
4. De financiering van Het Taalhuis voor een bedrag van 40.000 euro toe te
voegen aan de dynamische prioriteitenlijst (DPL).
2.13

Raadsvraag: meer werk maken van re-integratie (o)
Het college heeft besloten een memo met daarin het antwoord op een door de
raad gestelde vraag voor kennisgeving aan te nemen en dit memo ter
kennisname naar de gemeenteraad te zenden.

Besluit
Het antwoord op de raadsvraag voor kennisgeving aannemen en
het betreffende memo ter kennisname zenden naar de raad.
2.14

Collegevoorstel compensatie buitensport en sporthalbeheerders i.v.m. Corona
(o)
Het college stemt in met:
1. De compensatieregeling voor de beheerders/pachters van de kantine van de
sporthallen van 1 april tot 1 september 2021.
2. Met het niet in rekening brengen van de huur voor de sportkantines van de
sporthallen en de velden/banen van de buitensportaccommodaties van
1 april tot 1 september 2021.
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Besluit
1. Instemmen met het niet in rekening brengen van huur bij de
beheerders/pachters van de kantine van de sporthallen.
2. Instemmen met de compensatieregeling voor gederfde inkomsten van
de beheerders/pachters van de kantine van de sporthallen van 1 april
tot 1 september 2021.
3. Instemmen met het niet in rekening brengen van de huur bij huurders
van velden/banen van buitensportaccommodaties van 1 april tot
1 september 2021.
2.15

Schriftelijke vraag ex art. 40 fractie Gemeentebelangen - winst uit je woning!
(o)
Betreft de schriftelijke vragen Gemeentebelangen ten aanzien van het RRE
programma Winst Uit Je Woning.

Besluit
De beantwoording van de twee vragen na bespreking college doorsturen naar
de raad.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Negatief welstandsadvies voor Noorderstraat 28 te Drouwenerveen (o)
Er wordt, in afwijking van het welstandsadvies, medewerking verleend aan het
realiseren van een dakkapel op het pand Noorderstraat 28 in Drouwenerveen.

Besluit
Er wordt medewerking verleend aan het realiseren van de dakkapel in afwijking
van het welstandsadvies.
3.2

Aanvraag omgevingsvergunning Lisdodde 49 te Nieuw-Buinen (o)
Het college geeft door af te wijken van het welstansadvies medewerking aan
het realiseren van een dakkapel op Lisdodde 49 te Nieuw-Buinen.

Besluit
Medewerking verlenen aan het realiseren van de dakkapel door af te wijken van
het welstandsadvies.
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3.3

Uitvoeringsplan alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024
'Ontnuchterend!' (o)
Het college stemt in om het uitvoeringsplan Alcoholpreventie- en handhaving
2020-2024 ‘Ontnuchterend!’ vast te stellen. De komende 4 jaar richt het
college zich, op basis van de evaluatie van het vorige plan, grotendeels op
preventieve maatregelen. Dit doet zij door in te zetten op het voorlichten van
de jongere zelf, maar zetten ook stevig in op het voorlichten van hun ouders.
Met de memo ’Inzet Andes op alcoholpreventie en privacywetgeving
huisartsen’ voldoet het college aan haar toezegging.

Besluit
1. Het college stelt het Uitvoeringsplan alcoholpreventie- en
handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’ vast.
2. Het college stuurt het Uitvoeringsplan alcoholpreventie- en
handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’ ter kennisgeving naar
de raad.
3. Het college stuurt de memo ‘Inzet Andes op alcoholpreventie en
privacywetgeving huisartsen’ ter kennisgeving aan de raad.
3.4

Subsidieaanvraag 2021 Hospice Tineke Breiderhuis (o)
Het college stemt in met het verlenen van een subsidie van € 401,20 voor de
schoonmaakkosten van het hospice locatie “Tineke Breiderhuis” in Stadskanaal.
Met behulp van deze bijdrage blijft de zorg op een kwalitatief hoog niveau
gewaarborgd.

Besluit
Aan het Tineke Breiderhuis, hospice voor 2021 een subsidie verlenen van €
401,20.
10

Sluiting (o)
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