BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 maart 2019
Aanwezig: burgemeester de heer B.J. Bouwmeester, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer J. Zwiers,
wethouder de heer J. Brink en secretaris mevrouw B. de Vries.
Afwezig:

Nr.
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5.2

Van

BV
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Onderwerp

Besluit

Besluitenlijst van de vergadering van
dinsdag 5 maart 2019

Onveranderd vastgesteld.

Intrekking benoeming deurwaarders
Zaaknummer: 2727-2019

Conform advies:

Subsidie aan Vluchtelingenwerk NoordNederland (VWNN), over het jaar 2019
Zaaknummer: 5399-2019

Conform advies:

1. Het aanstellingsbesluit d.d 14 maart 2017 waarin medewerkers
van Flanderijn Invordering B.V. worden benoemd als
belastingdeurwaarder in te trekken.

1. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VWNN) een incidentele
subsidie van €42.000 te verlenen ten behoeve van de trajecten
pré-vestiging, maatschappelijke begeleiding en het uitvoeren
van het participatieverklaringstraject.
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5.5
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'Coevorden onderneemt': economische visie
en dynamische werkagenda.
Zaaknummer: 4789-2019

Conform advies:

Informatiebrief voor de raad inzake de Regio
Deal.
Zaaknummer: 8257-2019

Conform advies:

Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Zaaknummer: 6387-2019

Conform advies:

1. De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met het geactualiseerde economisch beleidsplan
“Coevorden onderneemt”;
b. Voor de uitvoering van de in het geactualiseerde beleidsplan
genoemde projecten in 2019 een bedrag van € 155.000.
beschikbaar te stellen;
c. Deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve;
d. De 3e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te
stellen;
e. De benodigde middelen van in totaal € 545.000 voor de
uitvoering van projecten in de periode 2020-2022 te betrekken
bij de samenstelling van de Kaderbrief 2020.
2. Akkoord te gaan met het convenant dat de samenwerking met
Ondernemend Coevorden bekrachtigt en de raad te informeren over
het voornemen dit convenant te sluiten.
3. Wethouder Zwiers een volmacht te verlenen voor de ondertekening van
het convenant.

1. de raad middels brief te informeren over de stand van zaken van de
Regio Deal.
1.
2.

In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan (IHP);
De financiële consequenties jaarlijks te betrekken bij het
samenstellen van de Kaderbrief en/of Programmabegroting.

Het college vraagt bijzondere aandacht voor de eventuele voorzienbare
kosten die gemoeid zijn met sloop, hoe deze onderdeel zouden kunnen
zijn van het IHP.

Uitnodigingen

Behandeld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019
De secretaris,
De voorzitter,

