Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

24-11-2020

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

Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Algemene
plaatselijke verordening Steenwijkerland te wijzigen volgens de "Nota
wijzigingen APV 2021".

2

Afwijken inkoopbeleid - voortzetten supermarkt Kuinre
Het college besluit om af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid door een
overeenkomst te sluiten met Centerrr BV om in de jaren 2021 en 2022 jaarlijks
maximaal 10 fulltime leerwerkplekken te realiseren voor inwoners van
Steenwijkerland tegen een vergoeding van € 50.000 per jaar.

3

Controleprotocol accountantscontrole 2020
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het controleprotocol
2020 inclusief normen en toetsingskader voor de accountantscontrole 2020 vast
te stellen.

4

Uitvoering spotlocaties
Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van het besluit van de SWW over de omvorming van TOPlocaties en het plaatsen van informatieborden in Oldemarkt, Belt-Schutsloot,
Sint Jansklooster en Kalenberg.
2. Opdracht te geven voor de omvorming van de TOP-locaties en de productie
en plaatsing van nieuwe informatieborden in de onder 1 genoemde kernen.
3. Voor wat betreft de opdracht aan DeLyon, af te wijken van het gemeentelijke
aanbestedingsbeleid conform het bijgevoegde advies.
4. De beheerkosten voor de duur van het programma (tot en met 2023) te
betalen uit de beschikbare middelen voor Weerribben-Wieden en hiervoor een
bedrag van € 15.000 vrij te maken uit het budget Nationaal Park WeerribbenWieden.

5. Vanaf het jaar 2024 de beheerkosten mee te nemen bij de bepaling van de
benodigde budgetten voor areaaluitbreiding.
5

Verzoek wijzigen bestemming Hoogeweg 21 in Kalenberg
Het college besluit medewerking te verlenen aan het wijzigen van de
bestemming van Recreatie naar Wonen voor het perceel Hoogeweg 21 in
Kalenberg en hiervoor geen leges in rekening te brengen.

6

Verzoek wijzigen bestemming Veneweg 269 te Wanneperveen
Het college besluit medewerking te verlenen aan het wijzigen van de
bestemming van Recreatie naar Wonen voor het perceel Veneweg 269 in
Wanneperveen en hiervoor geen leges in rekening te brengen.

7

Beslissen op bezwaar Landgoedallee 54 te Steenwijk
Het college besluit:
1. de families Hengst, Rakké en Pos in hun bezwaar niet ontvankelijk te
verklaren;
2. de familie Lommers in haar bezwaar ontvankelijk te verklaren;
3. het bezwaar van de familie Lommers ongegrond te verklaren;
4. de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten, met een aangepaste
motivering voor wat betreft de toetsing aan artikel 18 van de
beheersverordening Eeserwold.

8

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van vijf
recreatiewoningen op perceel Duinigermeerweg 1 te Blokzijl
Het college besluit in te stemmen met voortzetting van de procedure, door het
ter inzage leggen van het ontwerpbesluit met alle bijbehorende stukken.

9

Gebruiksvergoedingen sport- en welzijnsaccommodaties 2021
Het college besluit om de gebruikersvergoeding voor de sport- en
welzijnsaccommodaties met ingang van 1 januari 2021 te verhogen met 3,8%.

10

Informatienota - De overheid als schuldeiser
Het college stelt de informatienota ‘De overheid als schuldeiser’ vast.

11

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke
zonnepark Willemsoord
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen:
1. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzennota en deze vast te
stellen;
2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een
tijdelijk zonnepark nabij Willemsoord.

12

Vergadering aandeelhouders NoordWestGroep op 26 november 2020
Het college besluit
1. als aandeelhouder goedkeuring te verlenen aan de begroting 2021 van de
NoordWestGroep.
2. Mocht de uitkomst van de uitwerking van het toekomstscenario en de
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besparingsopdracht daartoe aanleiding geven de NoordWestGroep te
verzoeken met een herziene begroting/begrotingswijziging te komen.
De burgemeester besluit de wethouders Jongman en Harmsma te mandateren
om namens de
gemeente goedkeuring te verlenen aan de begroting 2021 van de
NoordWestGroep.
13

Herontwikkeling terrein Noorderschool Giethoorn
Het college besluit:
1. In te stemmen met de verkoop van (een deel van) de locatie Noorderschool
ten behoeve van de vestiging van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk.
2. De haalbaarheid van ontwikkeling van het resterende deel van de locatie ten
behoeve van een maatschappelijke functie en / of woningbouw te onderzoeken.
3. Beslispunten 1 en 2 afhankelijk te stellen van het besluit van de raad om een
aanvullend krediet voor de bouw van de nieuwe school beschikbaar te stellen.

GESLOTEN MET 13 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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