Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

08-01-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, locoburgemeester
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
G. Smilda, loco-secretaris
Afwezig:
J. de Groot, secretaris

1

Beantwoording vragen GroenLinks- fractie over verzakkingen woningen
Oostermeenthe (vervolg)
Het college stemt in met de beantwoording van vragen van de GroenLinksfractie over verzakkingen woningen Oostermeenthe

2

Informatienota Jaarstukken 2017 en begroting 2019 RSJ IJsselland
Het college besluit de informatienota over de Jaarstukken 2017 en begroting
2019 RSJ IJsselland vast te stellen en deze inclusief bijlagen aan de
gemeenteraad te verzenden.

3

Brief aan staatssecretaris Harbers betreffende het Kinderpardon
Het college besluit in te stemmen met bijgaande brief aan staatssecretaris
Harbers.

4

Afwegingskader Wet verplichte meldcode
Het college besluit het afwegingskader inzake de Wet verplichte meldcode
voor medewerkers van de gemeente Steenwijkerland per 1 januari 2019 vast te
stellen.

5

Richtlijnen jubilea
Het college besluit in te stemmen met de nieuwe richtlijnen jubilea.

6

Beantwoording vragen D66- fractie over vliegveld Lelystad
Het college stemt in met de beantwoording van vragen van de D66-fractie over
vliegveld Lelystad.

7

25 jaar jumelage Herzebrock-Clarholz
Het college besluit akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 5.000
voor de viering van het 25-jarig bestaan van de jumelage Herzebrock-Clarholz
en dit bedrag op te nemen in de Perspectiefnota 2020-2024.

8

75 jaar vrijheid in Steenwijkerland
Het college besluit:
1. in te stemmen met de eerste opzet van het lustrumprogramma '75 jaar
vrijheid in Steenwijkerland 2019-2020';
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 12.000 uit de in de begroting
opgenomen budgetten representatie en kabinetszaken voor het
lustrumprogramma '75 jaar vrijheid in Steenwijkerland 2019-2020' en het
tijdelijke holocaustmonument in Steenwijkerland.

9

Aanwijzing recreatiepark Waterstaete voor gasaansluitplicht
Het college besluit het recreatiepark Waterstaete de mogelijkheid te bieden om
aan te sluiten op het gasnet door het gebied met de postcode 8376 JA met
daarin de huisnummers 7 tot en met 64 aan te wijzen voor de gasaansluitplicht.
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