Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

02-02-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

via ZOOM

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
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Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021
Het college besluit tot een (eenmalige) herindeling van de stemlocaties, te
weten:
1.Het niet gebruiken van de stemlocaties:
Kindcentrum Willem Alexander (Steenwijk)
Verzorgingshuis Nijenstede (Steenwijk)
Verzorgingshuis Zonnekamp (Steenwijk)
Mixed Hockey Club (Steenwijk)
De Oerthe (Steenwijk)
De Ontmoeting (Eesveen)
Scoutinggebouw (Tuk)
Landstede Educatie (Vollenhove)
Kinderopvang Speel@Home (Steenwijk)
Woonzorg Nieuw Clarenberg (Vollenhove)
Verzorgingshuis Zonnewiede (Giethoorn)
Dorpshuis Dwarsgracht (Giethoorn)
2.Het college besluit tot het toevoegen van de stemlocaties:
De Meenthe (Steenwijk)
Sporthal ‘t Ravelijn (Steenwijk)
Sportcomplex de Waterwyck (Steenwijk)
De Burght (Vollenhove)
Kulturhus (Giethoorn)
Racket & Fitnesscentrum Steenwijk (Tuk)
3. Het college besluit tot het openstellen van extra stemlocaties op 15 en 16
maart 2021, te weten:
Gemeentehuis (Steenwijk)
De Meenthe (Steenwijk)

Dorpshuis de Wanne (Wanneperveen)
MFC Dalzicht (Oldemarkt)
Dorpshuis de Botter (Kuinre)
De Burght (Vollenhove)
4. Het college besluit de vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en
tellers (niet-ambtenaren) als volgt vast te stellen:
voorzitters ontvangen een vergoeding à € 200 (per dag, incl. reiskosten)
stembureauleden ontvangen een vergoeding à € 150 (per dag, incl. reiskosten)
tellers ontvangen een vergoeding à € 35 (per dag, incl. reiskosten)
reserveleden ontvangen een beschikbaarheidsvergoeding à € 25 (per dag)
5. Het college besluit de vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en
tellers (ambtenaren) als volgt vast te stellen:
Ambtenaren in algemene dienst van de gemeente Steenwijkerland krijgen geen
vergoeding voor de werkzaamheden op het stembureau. Zij hoeven ook geen
vrije dag op te nemen. Gemaakte overuren zijn te declareren volgens het tijd
voor tijd principe. De regels uit de CAO zijn hierop van toepassing.
6. Het college besluit de vergoeding voor het eten vast te stellen op € 20
p.p.p.d. voor zowel vrijwilligers als ambtenaren in algemene dienst van de
gemeente Steenwijkerland.
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Afwijken inkoopbeleid - Inhuur projectleider mobiliteit Giethoorn
Het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht ten
behoeve van de projectleiding van mobiliteit Giethoorn te verstrekken met een
enkelvoudige uitnodiging.
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Actualiseren gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsprotocol
Het college besluit:
1. De term 'afwijken' te vervangen door 'het toepassen van een
maatwerkprocedure' (zie paragraaf 3.7);
2. Het directieteam bevoegd te maken om te kiezen voor het toepassen van een
maatwerkprocedure (zie paragraaf 3.7).
o E.e.a. zoals verwoord in het Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente
Steenwijkerland.
3. Het inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 in te laten gaan per 1 maart 2021.
4. Het inkoop- en aanbestedingsprotocol 2018 in te trekken per 1 maart 2021
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Verkoop van de Onderduikersweg 2 De Bult
Het college besluit het overgebleven/afgesplitste deel (de woning en
bijbehorende grond) aan de Onderduikersweg 2 De Bult te verkopen voor €
450.000 k.k..
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Informatienota - Stand van zaken inzet Scala
Het college stel de informatienota 'Stand van zaken inzet Scala' vast.
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Hersteloperatie toeslagenaffaire belastingdienst
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Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde (ondertekenen van bijlage C en bijlage D).
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Beantwoording schriftelijke vragen van CPB en D66: Ondersteunen
getroffen inwoners Steenwijkerland door toeslagenaffaire
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van CPB en D66
over ondersteunen getroffen inwoners Steenwijkerland door toeslagenaffaire
vast.
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Bezwaarschriften dwangsombesluiten
Het college besluit:
1. de bezwaarschriften gegrond te verklaren;
2. per bezwaarschrift een dwangsom voor één dag toe te kennen;
3. een proceskostenvergoeding van (in totaal) € 132,50 toe te kennen.
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Doelmatigheidsonderzoek toeristenbelasting
Het college neemt kennis van de resultaten uit het (doelmatigheids)onderzoek
toeristenbelasting en
vraagt aandacht voor een goede implementatie van de hierin opgenomen
aanbevelingen.

10

Beantwoording schriftelijke vragen BGL over onderhoud van drie bruggen
in de Bramen te Giethoorn
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van BGL over
onderhoud van drie bruggen in de Bramen te Giethoorn vast.

GESLOTEN MET 15 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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