Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

10-11-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

Via ZOOM

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

Benoemen van leden Welstands- en monumentencommissie
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Artikel 9.3 lid 2 van de Bouwverordening Steenwijkerland 2012 als volgt aan
te passen:
- De leden van de welstandscommissie kunnen ten hoogste voor een termijn
van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor
een periode van ten hoogste vier jaar.
2. De volgende personen tot 1 januari 2022 te benoemen tot leden en
plaatsvervangende leden van de gecombineerde welstands- en
monumentencommissie van de gemeente Steenwijkerland:
A. Algemeen
Voorzitter ir. V.W. Piscaer*
Plaatsvervangend voorzitter R.J. Beerkens
Secretaris ir. M.T. ten Hove - van den Heuvel*
Plaatsvervangend secretaris ir. T. Stahlie - Biersteker
Plaatsvervangend secretaris ing. J. Ruhl
B. Welstand
Lid, deskundige architectuur ir. A. Schurink
Lid, deskundige architectuur ir. L. Vos
Lid, stedenbouwkundige ir. R.E. Lamain*
Lid, stedenbouwkundige ir. D. Majdandzic
C. Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie ir. M.A. van Bleek
Lid, deskundige architectuurhistorie drs. G.M. van Altena
Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige ing. T. Temmink
Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige J.T. Teunis
Lid, plaatsvervangend deskundige architectuur- en bouwhistorie drs. M. van

Damme
Lid, landschapsdeskundige ir. A. Coops
Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige ir. I.M. Nij Bijvank - van Herel.
2

Tijdelijk stopzetten vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Het college besluit:
1. Het voorgenomen besluit voor het vaststellen van een regeling stopzetten
vaste vergoeding woon-werkverkeer in te trekken.
2. De vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 november 2020
tijdelijk stop te zetten voor medewerkers die thuiswerken, waarbij op basis van
declaratie ze de dagen dat ze naar kantoor komen wel vergoed krijgen.
3. Wanneer een medewerker niet thuiswerkt omdat het werk dit niet toelaat, de
vaste vergoeding door te laten lopen (zolang het reispatroon niet wijzigt).

3

Beroepschrift kwijtschelding belastingen augustus 2020
Het college besluit het administratief beroep ongegrond te verklaren.

4

Informatienota Oproep Stichting Alles voor Mekaar
Het college stelt de informatienota over de "Stichting Alles voor Mekaar" vast.

5

Informatienota Regionale toekomstvisie beschermd wonen
Het college stelt de informatienota "Regionale toekomstvisie beschermd
wonen" vast.

6

Extra krediet fusieschool Giethoorn
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het verzoek van Stichting Op Kop om de Noorderschool in Giethoorn per 1
augustus 2021 op te heffen over te nemen.
2. Een extra bouwkrediet van € 316.849 beschikbaar te stellen voor de bouw
van de fusieschool in Giethoorn en de structurele financiële consequenties van
€ 8.453 vanaf 2022 te verwerken in de Perspectiefnota 2022-2025.

GESLOTEN MET 6 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,
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