Besluitenlijst collegevergadering – openbaar –
Datum

13-04-2021

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.

2.1

Besluitenlijst collegevergadering 06-04-2021, nr. 14, openbaar gedeelte (o)

Besluit
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
2.3

Besluit op bezwaar (o)
Namens betrokkene is bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college
waarin een boete is opgelegd aan betrokkene wegens schending van de
inlichtingenplicht. 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 gegrond te verklaren, de opgelegd boete naar aanleiding van recente
jurisprudentie te verlagen en de proceskosten te vergoeden.

Besluit
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren.
2. De opgelegde boete (verder) verlagen van € 554,97 naar € 322,63.
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding toekennen.

2.4

Beheersingsplan eikenprocessierups Borger-Odoorn 2021 (o)
Beheersingsplan eikenprocessierups 2021.

Besluit
1. Instemmen met het beheersingsplan eikenprocessierups Borger-Odoorn
2021 en de voorgestelde werkwijze.
2. Instemmen om 2021 te beschouwen als pilotjaar en na evaluatie in
september autonome middelen voor beheersing van de epr en het
versterken van de biodiversiteit op te nemen in de begroting voor 2022.
3. Instemmen om gedurende 2021 af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en de opdracht onderhands in te kopen bij één of twee
partij(en) waarmee in het voorgaande jaar goede ervaring is opgedaan.
4. Instemmen om aanbestedingsvoorbereidingen te starten.
5. In de begroting van 2021 is € 72.000 opgenomen voor de bestrijding van
epr. Instemmen om het verwachte tekort (€ 50.000) op de Dynamische
Prioriteitenlijst (DPL) te plaatsen en dit bij de eerstvolgende
bestuursrapportage af te wegen.
2.6

RES 1.0 Regio Drenthe (o)
Op basis van het Klimaatakkoord hebben de overheden afgesproken een
nationale aanpak met landsdekkende regionale energie strategieën (RES) uit te
werken. Daarvoor zijn in Nederland in totaal 30 RES-regio's opgericht. In 2020
is de concept RES van de Regio Drenthe vastgesteld. De RES 1.0 is een nadere
specificatie en uitwerking hiervan.
Het college heeft ingestemd met de RES 1.0 van de RES regio Drenthe. De RES
1.0 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Besluit
1. Met de RES 1.0 van de RES-regio Drenthe instemmen.
2. RES 1.0 van de RES-regio Drenthe aanbieden aan de raad voor vaststelling.
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2.8

Toekomstvisie binnensport (o)
De toekomstvisie is oriënterend besproken in de gemeenteraadsvergadering
van 18 maart. Het college heeft toegezegd enkele wijzigingen door te voeren in
de visie en te komen met een aanvullende memo.

Besluit
1. De gewijzigde toekomstvisie binnensport vaststellen.
2. De gewijzigde toekomstvisie binnensport ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.
3. Instemmen met de memo aan de gemeenteraad.
4. De memo ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.
2.9

Kaderbrief Wedeka 2022 (o)
Het college heeft kennisgenomen van de kaderbrief 2022 van Wedeka
bedrijven. Daarnaast is de kaderbrief naar de gemeenteraad gezonden om te
helpen bij de oordeelsvorming over de concept begroting 2022 van dit Wswbedrijf.

Besluit
1. Kennisnemen van de kaderbrief 2022 van de Wedeka Bedrijven.
2. Instemmen met de reactie van het college op de kaderbrief.
3. De kaderbrief en de reactie van het college ter kennisname aanbieden aan
de raad.
4. De reactie op de kaderbrief aan de GR versturen.
2.10

Aanvraag WEB-Gelden voor aanpak Laaggeletterdheid 2021 (o)
Het college stemt in met het aanvragen van een subsidie bij de
contactgemeente Emmen ten behoeve van de lokale aanpak Laaggeletterdheid.

Besluit
1. Middels brief een aanvraag voor subsidie van € 20.000 ten behoeve van
de uitvoering van het ‘Jaarplan Bevorderen laaggeletterdheid 2021’
indienen bij het college van B&W van de gemeente Emmen.
2. Deze subsidie van € 20.000 inzetten voor de uitvoering ‘Jaarplan
Bevorderen laaggeletterdheid 2021’ en toekennen aan stichting Andes.
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2.12

Start project Welkom in de buurt (o)
Het projectt “Welkom in de buurt” is ontwikkeld in de provincie Groningen. Het
uitgangspunt van het project is dat mensen die beschermd moeten wonen,
omdat zij psychisch kwetsbaar zijn, zoveel mogelijk integreren in hun eigen
sociale omgeving en daarbij ambulant worden begeleid en ondersteund
(extramuraal).
De gedachte hier achter is dat hun eigen woonomgeving zorgt voor een beter
herstel en een andere uitvoering en kijk op het beleidsterrein beschermd
wonen. Dit alles past in de uitgangspunten van de commissie Dannenberg en
de “inclusieve samenleving”.

Besluit
1. Kennisnemen van het project “Welkom in de Buurt”.
2. Instemmen met de uitvoering van het project waarbij bestaande lokale
initiatieven worden gekoppeld.
3

Hamerstukken.
Ter kennisgeving.

3.2

Schriftelijke vragen CDA over Jeugdzorg (o)
Het college heeft besloten een aantal schriftelijke vragen van de CDA-fractie
over de jeugdzorg te beantwoorden. De CDA-fractie heeft vragen gesteld naar
aanleiding van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Besluit
1. Akkoord gaan met de antwoorden op schriftelijke vragen van de CDAfractie.
2. Deze antwoorden naar de raad zenden ter kennisname.
3.3

Gewijzigde begroting 2021 Wedeka bedrijven (o)
Het college neemt kennis van de begrotingswijziging 2021 van de Wedeka
bedrijven. De begrotingswijziging wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad
die een zienswijze kan vaststellen.

Besluit
1. De begrotingswijziging 2021 van de Wedeka bedrijven voor kennisgeving
aannemen.
2. De begrotingswijziging naar de raad zenden met het voorstel om geen
zienswijze vast te stellen.
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3.4

Subsidie VWNN 2021 (o)
Het college stemt in met het verlengen van de huidige samenwerking met
VWNN voor de uitvoering van de begeleiding van statushouders in 2021. Deze
samenwerking wordt aan het einde van het jaar herzien, ter voorbereiding op
de Nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt.

Besluit
1. Subsidie verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland
voor de uitvoering van maatschappelijk gerelateerde activiteiten in de
gemeente Borger-Odoorn voor 2021.
2. Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland op de hoogte brengen
van het genomen besluit door het versturen van een beschikking.

10

Sluiting (o)
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