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1. Besluitenlijst B&W-vergadering 02-06-2020, nr. 23, openbaar
gedeelte.
SECR
Besluitenlijst conform vaststellen.
Conform voorstel.

2. Ontwerpbestemmingsplan 'Drouwenermond Noorderblokken 3a'
OW
1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Drouwenermond Noorderblokken 3a' voor een ieder voor zes weken ter inzage
leggen conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
2. Op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling met betrekking tot
het nieuwe planologische regime voor de uitbreiding van Thalens
PPS geen m.e.r.-procedure doorlopen.
3. Instemmen met het verhaalcontract planschadevergoeding
ontwerpbestemmingsplan 'Drouwenermond - Noorderblokken 3a'.
Conform voorstel.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Drouwenermond - Noorderblokken
3a' wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het plan
voorziet in een juridische-planologische regeling om de uitbreiding
van de bedrijfsgebouwen van Thalens PPS op de locatie aan
Noorderblokken 3a in Drouwenermond mogelijk te maken.

3. Conceptbegroting 2021 en jaarverslag 2019 EMCO groep.
MO
1. Het jaarverslag 2019 van de EMCO-groep voor kennisgeving
aannemen.
2. Het jaarverslag naar de raad zenden ter kennisname.
3. De concept begroting 2021 van de EMCO-groep voor kennisgeving aannemen.
4. Deze concept begroting naar de raad zenden met het voorstel geen
zienswijze vast te stellen.
Conform voorstel.
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2019 en de
concept begroting voor het jaar 2021 van de EMCO-groep. Tevens
heeft het college besloten de beide jaarstukken naar de gemeenteraad
te zenden ter kennisname, en om voor te stellen geen zienswijze op
de concept begroting 2021 kenbaar te maken.
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4. GR Recreatieschap Drenthe: jaarverslag en –rekening 2019 en
begroting 2021 (incl. meerjarenraming 20
MO
1. Vaststellen jaarverslag – en rekening 2019 van het RD en de
bijdrage van Borger-Odoorn definitief vast te stellen op € 97.040.
2. Het resultaat over 2019 van € 4.140 ten bate laten brengen van de
bestemmingsreserve van het RD.
3. Het verwerken van een bijdrage aan het RD van € 104.433 in de
begroting van 2021 van de gemeente Borger-Odoorn.
4. De gemeenteraad kennis laten nemen de jaarrekening 2019 en de
begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) van het RD.
5. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijzen op de begroting van
2021 bij het bestuur van het RD in te laten dienen.
Conform voorstel.
De begroting 2021 van het Recreatieschap sluit aan op de kaderbrief
waarmee de gemeenteraad op 8 mei jl. heeft ingestemd. De begroting
van 2021 is grotendeels gebaseerd op die van 2020. De bijdrage van
Borger-Odoorn in de begroting van 2021 bedraagt € 104.433.
Belangrijk is op te merken dat de begroting tot stand is gekomen voor
de aanvang van de coronacrisis. Mogelijk zal a.g.v. deze crisis het
takenpakket van het RD wijzigen. Voor zover dat het geval is, zal
t.z.t. een begrotingswijziging worden aangeboden.

