Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

06-04-2021

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

Vierde coronasteunpakket (o)
Het college neemt kennis van het vierde coronasteunpakket. Op 12 april wordt
de overleggroep financiën geïnformeerd.

Besluit
1. Kennisnemen van het memo over het vierde coronasteunpakket.
2. Instemmen met verwerking van de financiële compensatie voor de
verschillende beleidsvelden in BERAP 2021-I.
3. Instemmen met het bespreken van het memo in de overleggroep financiën
van 12 april.
2.3

Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie (o)
De invoering van de Omgevingswet is aanstaande en de voorbereidingen zijn al
in volle gang. De wet gaat volgens de laatste planning van de rijksoverheid per
1 januari 2022 in werking. Gemeente Borger-Odoorn heeft als ambitie om als
organisatie Omgevingswetproof te kunnen werken wanneer de nieuwe wet in
werking gaat. Onderdeel van deze ambitie is het maken van een omgevingsvisie in de komende periode en deze uiterlijk eind 2022 te laten vaststellen
door de raadraad. De Nota van Uitgangspunten is een onderdeel van het
geplande traject om te komen tot een vastgestelde omgevingsvisie. In deze
nota zijn de kaders geschetst die richting en houvast geven voor de gesprekken die in het vervolgtraject worden gevoerd met inwoners, partners en andere
betrokkenen. De gemeenteraad wordt gevraagd de Nota van Uitgangspunten
vast te stellen. Daarna kan het gesprek met de samenleving binnen dit kader
verder worden gevoerd ter voorbereiding op het opstellen van de
Omgevingsvisie.

Besluit
1. Instemmen met de Nota van Uitgangspunten.
2. De gemeenteraad voorstellen de Nota van Uitgangspunten als voorbereiding
op de Omgevingsvisie vast te stellen.
2.4

Vaststelling bestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39 (o)
Het ontwerpbestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39 heeft zes weken ter
inzage gelegen. Het plan voorziet in een juridische-planologische regeling
voor de uitbreiding van magazijnruimte van de Albert Heijn-vestiging aan de
Hoofdstraat in Borger met op de verdieping van de uitbreiding twee
appartementen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. De
gemeenteraad wordt daarom voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen.

Besluit
De gemeenteraad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan Borger, Hoofdstraat 39, bestaande uit
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML-bestanden
NL.IMRO.1681.01BP0021-VG01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan op te stellen in het kader van de
Grondexploitatiewet.
2.5

Schriftelijke vraag ex art. 40 fractie Leefbaar Borger-Odoorn: onttrekking aan
de openbaarheid van de weg, Dorpsstraat te Bronneger (o)
Beantwoorden vraag raad.

Besluit
Akkoord gaan met het antwoord.
2.6

Memo voor de raad ten behoeve van de het programma Duurzaamheid (o)
Update duurzaamheidsagenda kwartaal 1 2021.

Besluit
Het college is conform met aanpassingen.
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2.8

Schriftelijke vraag ex artikel 40 fractie CDA - Ondersteunen mantelzorgers (o)
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de raad.

Besluit
Instemmen met de beantwoording van de vragen van de raad.
2.9

Advies B&W over evaluatie verzelfstandiging dorpshuizen B-O (o)
Er wordt kennis genomen van het Rapport evaluatie dorpshuizen (cmo STAMM
mrt. 2020), inclusief de conclusies en aanbevelingen. Het rapport wordt aan de
gemeenteraad aangeboden waarbij het huidige subsidiebeleid wordt
gehandhaafd en, ter ondersteuning van de besturen, een onderzoek wordt
gedaan naar de opzet van de financiële administraties van de dorpshuizen in
de drie MFA’s.

Besluit
1. Kennis nemen van het bijgaande Rapport evaluatie dorpshuizen (cmo
STAMM mrt. 2020),
2. Overnemen van de conclusies en aanbevelingen
3. Bijgaand voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, waarbij het
huidige beleid t.a.v. het subsidiëren van de huisvestingsfunctie voor
dorpshuizen wordt gehandhaafd en er, ter ondersteuning van de
besturen, een onderzoek wordt uitgevoerd naar de opzet van de
financiële administraties van de dorpshuizen in de drie MFA’s.
2.10

Motie Begroting 2021 - Hogere prioritering aandacht voor eenzaamheid (o)
Het college geeft een hogere prioritering aan het tegengaan van eenzaamheid
onder inwoners van de gemeente Borger-Odoorn.

Besluit
1. Memo Hogere prioritering aandacht voor eenzaamheid ter kennisgeving
aannemen.
2. Memo Hogere prioritering aandacht voor eenzaamheid zenden aan de
raad.
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2.12

Criteria/prioritering wooninitiatieven (o)
Het college gaat akkoord de toetsingscriteria die gebruikt worden voor de
beoordeling van wooninitiatieven. Daarnaast worden initiatieven geprioriteerd
in de tijd, waarbij ervoor gekozen kan worden om bepaalde te initiatieven te
'versnellen'. Dit zijn initiatieven die we graag versneld op de markt zien
verschijnen.

Besluit
1. Het toetsen van wooninitiatieven op basis van toetsingscriteria.
2. Na een positief resultaat wordt het initiatief geprioriteerd in de tijd.
3. Ter kennisgeving naar de raad.
2.13

Herinrichting Zuiderhoofdstraat Exloo (o)
Het college stemt in met het de regie rol die behoort tot de verkoop en
herinrichting van grond Smeman. De prijsvraag wordt uitgezet aan de drie
partijen die reeds bij de herinrichting betrokken zijn. De prijsvraag is voorzien
van een basisdocument ‘vlekkenplan’ waarin de wensen van de
inwoner/ondernemers naar voren komt. Tevens heeft de gemeente duidelijke
kaders geschetst om de kwaliteit van de herinrichting hoogwaardig te houden.
De jury die beslist welk plan voldoet aan de gewenste kwaliteit, mag de
gronden ontwikkelen.

Besluit
1. De gemeente voert regie bij de verkoop en herinrichting van de
Zuiderhoofdstraat 4 te Exloo.
2. De verkoop en herinrichting wordt aangeboden aan de betrokken partijen in
de vorm van een prijsvraag, voorzien van duidelijke kaders.
3. Verzenden van de brief.
4. Grond afwaarderen met €160.155 (naar marktwaarde) en het budget voor
het centrumplan Exloo met €61.000 corrigeren tlv de jaarrekening 2020.

Pagina 4

2.14

Leges Omgevingswet (o)
Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Met
de inwerkingtreding van de OW wordt het verbod op het heffen van leges voor
milieuvergunningen en bodembesluiten opgeheven. Het college heeft besloten
om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet leges in rekening te brengen
voor het beoordelen van aanvragen voor milieu- en bodemtoestemmingen.

Besluit
Bij de inwerkingtreding van Omgevingswet over te gaan tot het heffen van
kostendekkende leges voor milieuvergunningen en bodemtoestemmingen.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.1

Besluitenlijst collegevergadering 30-03-2021, nr. 13, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
3.5

Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021 (o)
Voor de besteding van € 25.000,- tbv projecten om dmv cultuur eenzaamheid
onder ouderen en jongeren te bestrijden is een beleidsregel noodzakelijk. Het
college stemt in met de Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale
cultuursector 2021

Besluit
Akkoord gaan met de Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale
cultuursector 2021.
3.6

Voorstel bijdrage TT-tocht 2021 (o)
Sinds 2018 wordt er langs het historische TT-circuit een cultuur-toeristisch
TT-wandeltocht georganiseerd. De ervaringen met deze happening, waar
historische Drentse verhaallijnen op actieve wijze met sport, cultuur en R&T
zijn geïntegreerd, zijn goed. De provincie en Assen nemen grootste deel van
de projectkosten (€ 82.000) voor hun rekening. M.b.t. de aan Borger-Odoorn
gevraagde bijdrage van € 5.500 wordt voorgesteld in te stemmen.

Besluit
1. Instemmen met bijdrage van € 5.500 voor TT-wandeltocht 2021.
2. Betreffende kosten dekken vanuit flexibel budget, cultuur en R&T.
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3.7

Voorstel opstellen camperbeleid (o)
De toenemende populariteit van het camperen heeft effecten op het aanbod
van overnachtingenplaatsen. Meer vraag betekent dat meer bedrijven hier op in
willen gaan spelen. Hiervoor is, afgezien een aantal voorwaarden in het
bestemmingsplan buitengebied, geen lokaal beleid. Omdat dit nu wel wenselijk
is, is een bureau gevraagd dit beleid op te gaan stellen.

Besluit
1. Instemmen met opstellen camperbeleid Borger-Odoorn.
2. Instemmen met offerte van Bugel Hajema.
3. Kosten dekken vanuit budgetten “Ontwikkeling” en “R&T”.
10

Sluiting (o)

Pagina 6

