Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

09-02-2021

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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Verlengen looptijd Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde verlenging van de
looptijd van het Manifest MVI tot 31 december 2021.
De burgemeester geeft de adviseur inkoop- en aanbesteding de opdracht het
besluit van het college door te geven aan het ministerie door het invullen en
ondertekenen van de daartoe bestemde
verklaring.

2

Leerlingenvervoer in coronatijd
Het college besluit om:
1. In te stemmen met doorbetaling van de vervoerders van het
leerlingenvervoer tijdens de 1e lockdownperiode op basis van 80% van hun
normale omzet, ondanks dat de werkelijke prestatie niet geleverd is (conform
het VNG-advies).
2. Op grond van artikel 28 van de verordening Leerlingenvoer, af te wijken van
de verordening en de km vergoeding aan gezinnen voor het vervoer naar
school, door te betalen gedurende de periode van de 1e intelligente lockdown,
hoewel er geen kosten gemaakt werden voor vervoer naar school.

3

Gewijzigde Nota van wijzigingen bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136
Het college besluit in te stemmen met de 'Nota van wijzigingen
bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136, versie definitief' en deze toe te voegen
aan de stukken van het bestemmingsplan ter vervanging van de 'Nota van
wijzigingen bestemmingsplan Tuk - Tukseweg 136' en vervolgens deze
definitieve nota naar de gemeenteraad te sturen.

4

Toekomstperspectief horeca
Het college besluit in te stemmen met:
1. Het versturen van een brief naar KHN afdeling Steenwijkerland, waarin
wordt aangegeven dat het college positief mee wil werken aan het bieden van
perspectief (zodra er ruimte wordt geboden)

2. Deze brief ter kennisname te verzenden aan de gemeenteraad.
3. De KHN uit te nodigen voor een bestuurlijk overleg.
5

Instellingsbesluit - Adviescommissie inwonersinitiatieven
Het college besluit:
1. Het ‘Instellingsbesluit - Adviescommissie inwonersinitiatieven’ vast te
stellen, onder gelijktijdige intrekking van het oude Instellingsbesluit.
2. Dit besluit ter kennisname aan de gemeenteraad te versturen.
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Benoemingsbesluit nieuwe commissieleden Inwonersinitiatieven zijn goud
waard
Het college besluit:
1. Onderstaande inwoners als lid van de adviescommissie inwonersinitiatieven
te benoemen (onder voorwaarde van het tekenen van een
integriteitsverklaring):
Mevrouw V.B. Sciarone (Dwarsgracht – cluster Wieden).
Mevrouw A.A. Hoogma (Tuk – cluster Ommeland)
Meneer F.C.M. van der Velden (Steenwijk – Cluster Steenwijk-stad).
Meneer J. Houwer (Steenwijk – Cluster Steenwijk-stad).
2. Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde benoemingsbrief.
3. In te stemmen met bijgevoegde integriteitsverklaring.
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Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 - Aanwijzen briefstembureaus
Het college besluit tot het aanwijzen van 2 briefstembureaus en 1 afgiftepunt:
het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk.
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Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 - Benoemen stembureauleden en
tellocaties
Het college besluit:
1. Tot het benoemen van alle stembureauleden in de functie zoals aangegeven
in de bijlage.
2. Het gemeentehuis (Vendelweg 1 te Steenwijk) aan te wijzen als tellocatie
voor de uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart.
3. Het gemeentehuis (Vendelweg 1 te Steenwijk) aan te wijzen als tellocatie
voor de uitgebrachte briefstemmen.
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Informatienota update Tweede Kamer verkiezingen
Het college stelt de informatienota Update Tweede Kamer verkiezingen vast.
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Principeverzoeken m.b.t. het perceel Tukseweg 144, 146 en 148 te Tuk
Het college besluit:
1. Mits uit het nog uit te voeren akoestisch onderzoek blijkt dat er geen sprake
is van aantasting van het woon- en leefklimaat van de in de nabijheid gelegen
woningen, medewerking te verlenen aan het vestigen van een groothandel in
edelstenen/mineralen op het perceel Tukseweg 146 -148 te Tuk.
2. Mits uit het nog uit te voeren akoestisch onderzoek blijkt dat er geen sprake
is van aantasting van het woon- en leefklimaat van de in de nabijheid gelegen
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woningen, medewerking te verlenen aan het vestigen van een bedrijf in opslag
van bouwmaterialen op het perceel Tukseweg 144 te Tuk.
11

Informatienota - Omgevingsplan
Het college stelt de informatienota Omgevingsplan vast.

GESLOTEN MET 11 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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