Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

09-03-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Via Zoom

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
H. de Jong, loco - gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
Afwezig: J.C. de Groot, gemeentesecretaris

1

Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 - benoemen stembureauleden en
reserveleden
Het college besluit om:
1. de stembureauleden te benoemen in de functie zoals aangegeven in de
bijlage;
2. uw benoemingsbesluit van 9 februari jl in te trekken.

2

Ontwerpbestemmingsplan Onna – trafostation
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Onna trafostation en het in procedure brengen daarvan.

3

Aanvraag omgevingsvergunning - Bouwen van gemaal Leenders te
Wanneperveen
Het college besluit om de procedure voort te zetten en een ontwerpbesluit met
alle bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

4

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CPB over annuleren compostdag
ROVA
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen fractie
CPB over annuleren compostdag ROVA

5

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CPB over beoordeling WOZwaarden door Waarderingskamer
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen fractie CPB
over beoordeling WOZ-waarden door Waarderingskamer.

6

Regionale zienswijze op ontwerpvoorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande zienswijze tegen de

ontwerpvoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
2. De provincie Overijssel te berichten dat de zienswijze ook namens de
gemeente Steenwijkerland kan worden verzonden.
3. De gemeenteraad te informeren met een afschrift van dit besluit, inclusief de
presentatie van de infosessie en met een afschrift van de zienswijze.
7

Beeld schaatser in Sint Jansklooster
Het college besluit akkoord te gaan met de realisatie van een beeld van een
schaatser, verwijzend naar Evert van Benthem, zoals door PB Sint Jansklooster
is verzocht.

8

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten - TONK Het college stelt de beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) Steenwijkerland vast.

9

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding i.v.m. coronacrisis
Het college besluit
1. om in de perspectiefnota de gemeenteraad voor te stellen om een bedrag van
€622.000 te onttrekken aan de Algemene reserve, ten gunste van het inhuren
van extra benodigde coronagerelateerde capaciteit.
2. om in de perspectiefnota de gemeenteraad voor te stellen om een bedrag van
€80.000 ten laste te brengen van de opbrengsten uit de leges voor WABO
vergunningen (€ 60.000) en begraven (€ 20.000), ten gunste van het inhuren van
extra benodigde coronoagerelateerde capaciteit.
3. om in de perspectiefnota de gemeenteraad voor te stellen om een bedrag van
€143.000 ten laste te brengen van de middelen uit het 3e coronasteunpakket,
ten gunste van het inhuren van extra benodigde coronagerelateerde capaciteit.

10

Reactie op kaderbrief 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland
Het college besluit om:
1. De aangepaste reactiebrief op de kaderbrief 2022 van de Omgevingsdienst
IJsselland vast te stellen.
2. De reactiebrief aan de gemeenteraad te sturen voor de raadvergadering van
9 maart 2021.

11

Zienswijze voornemen last onder dwangsom loswal Kerkweg 50a te
Giethoorn
Het college besluit om de zienswijze van de provincie Overijssel niet te volgen
en dit kenbaar te maken met bijgevoegde brief.

GESLOTEN MET 11 PUNTEN:
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