BESLUITENLIJST
van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 maart 2019
Aanwezig: burgemeester de heer B.J. Bouwmeester, wethouder de heer J. Huizing,
wethouder de heer J. Brink en secretaris mevrouw B. de Vries
Afwezig: wethouder de heer J. Zwiers (m.k.)
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Besluitenlijst van de vergadering van
dinsdag 12 maart 2019

Onveranderd vastgesteld.

Raadsvoorstel tot afgifte van een verklaring
van geen bedenkingen voor het uitbreiden
van stalruimte op het perceel
Broekkampsdijk 2 in Dalen.
Zaaknummer: 8406-2019

Conform advies:

Bestemmingsplan ‘transportbuisleidingen
BEC Coevorden’.
Zaaknummer: 8438-2019

Conform advies:

Aanbrengen watertappunt Dalen.
Zaaknummer: 8324-2019

Conform advies:

1. De gemeenteraad, zoals in het advies aangegeven, voorstellen
de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te
geven;
2. Daarbij te bepalen, dat de ontwerp-verklaring als definitieve
verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien
tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de
omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingediend.
De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan ‘transportleidingen BEC Coevorden’
ongewijzigd vast te stellen.
2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Er kennis van te nemen dat de Coördinatieverordening
Coevorden 2012 wordt toegepast.

1. In te stemmen met het plaatselijke initiatief om de watertap, die in
2018 door de WMD kosteloos aan de gemeente Coevorden
beschikbaar is gesteld, op het plein voor de Caspershof in Dalen te
plaatsen.

5.4

LO

Standpunt bepaling inzake de wijziging
Algemene Voorwaarden voor Toetreding tot
Rendo.
Zaaknummer: 8967-2019

Conform advies:
1.

2.
3.

5.5

LO

Vervolgstappen vriendschapsverdrag
Xiuzhou District, Jiaxing.
Zaaknummer: 9052-2019

Rendo voorstellen om voorstel II uit de bijlage Alternatieven AVT
Rendo (Onderbouwing noodzaak wijziging Algemene
toetredingsvoorwaarden Rendo inclusief voorstellen) uit te laten
werken tot een voorstel voor de AvA van december 2019.
Ermee in te stemmen de huidige vastgestelde AVOI van de
gemeente Coevorden aan te passen conform het model van de
overige aandeelhouders van de Rendo.
De volmacht door de burgemeester te ondertekenen om de
vervanger te machtigen om ter vergadering ons aandeelhouders
standpunt in te brengen.

Conform advies:
1. Burgemeester Bouwmeester (Internationale Betrekkingen) en
Wethouder Zwiers (Economische Zaken) nemen deel aan het
werkbezoek aan Xiuzhou District, Jiaxing georganiseerd door het
Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de provincie
Drenthe en Marketing Drenthe, van 26 t/m 30 maart 2019;
2. Na het werkbezoek volgt een evaluatie om de balans op te
maken over het perspectief en de kansen die het
vriendschapsverdrag eventueel biedt en de vervolgstappen die
in lijn hiermee nodig zijn.

5.6

BV

Voorlopige vaststelling jaarverslag 2018.
Zaaknummer: 9142-2019

1. Het concept Jaarverslag 2018, met daarin opgenomen de
jaarrekening en de bijlagen, voorlopig vast te stellen;
2. Deze aan te bieden aan de accountant ten behoeve van de
controle.
Voorlopige vaststelling met inachtneming van de tekstuele wijzigingen
die al zijn aangegeven in de portefeuille overleggen.

5.7

Hesselerhof – akoestiek.
Zaaknummer: 8104-2019

Conform advies:
1. De stichting Beheer MFA Oosterhesselen de gemaakte kosten
voor de aanpassing van de akoestiek te vergoeden.
2. De kosten van € 11.535 als onderhoudskosten ten laste te
brengen van het vastgoedbudget.

5.8

Visie Positionering Centrumstraten.

Doorgeschoven naar B & W van 26 maart 2019.

Zaaknummer: 9050-2019

Uitnodigingen:

Besproken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019
De secretaris,
De voorzitter,

