Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

28-01-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig:

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Bezwaar verlenen omgevingsvergunning Scholestraat 25 in Steenwijk
Het college besluit:
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren
2. het bezwaar gegrond te verklaren
3. De omgevingsvergunning voor het bouwen te herroepen en alsnog te
weigeren op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo in
samenhang met artikel 4 derde lid van bijlage II van het Bor.

2

Zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) en Zelfevaluatie
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) 2019
Het college besluit de zelfevaluatie BRP 2019 vast te stellen en de hierop
betrekking hebbende uittreksels (ENSIA BRP 2019 en Kwaliteitsmonitor BRP
2019) uiterlijk voor 14 februari 2020 te versturen naar de Autoriteit
Persoonsgegevens en naar de minister van BZK
en de burgemeester besluit de zelfevaluatie PUN 2019 vast te stellen en de
hierop betrekking hebbende uittreksels (ENSIA PUN 2019 en
Kwaliteitsmonitor PUN 2019) uiterlijk voor 14 februari 2020 te versturen naar
de minister van BZK

3

Informatienota voortgang ambitie 'Alle peuters gaan naar een voorschoolse
voorziening'
Het college besluit de informatienota voortgang ambitie 'Alle peuters gaan
naar een voorschoolse voorziening' vast te stellen.

4

Informatienota (alleen voor college) Management- en Boardletter 2019
Het college stemt in met de informatienota Management-en Boardletter 2019

5

Beantwoording aanvullende vragen GL-fractie over winsten zorg- en
jeugdinstellingen

Het college stemt in met de beantwoording van de aanvullende vragen GLfractie over winsten zorg- en jeugdinstellingen en besluit deze te verzenden
aan de gemeenteraad.
6

Verordening Afvoer hemel- en grondwater gemeente Steenwijkerland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Op grond van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, de verordening
Afvoer hemel- en grondwater vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de bijlagen over hemelwaterscheidingsgebied,
beleidsregels, communicatieplan en advies integratie verordening in
omgevingsplan

7

Treasurystatuut gemeente Steenwijkerland 2020
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het 'Treasurystatuut
gemeente Steenwijkerland 2020' vast te stellen en het 'Financieringsstatuut
gemeente Steenwijkerland 2011' in te trekken.
Besluit:
Conform
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de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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