Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

06-04-2021

Tijd

9:00 - 12:00

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

Factsheet impact van de coronacrisis op ouders en hun kinderen in de regio
IJsselland
Het college besluit kennis te nemen van de factsheet impact van de coronacrisis
op ouders en hun kinderen in de regio IJsselland van de GGD en deze ook ter
kennisname aan de gemeenteraad te verzenden.

2

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Willemsoord - Kon. Wilhelminalaan
44b
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Nota van wijzigingen bestemmingsplan ´WillemsoordKoningin Wilhelminalaan 44b en de aangegeven wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ´Willemsoord- Koningin Wilhelminalaan 44b´ als
vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1708.WLOkonwilhelm44bBP-VA01, met
bijbehorende regels, verbeelding en bijlage met inachtneming van de onder
beslispunten 1 bedoelde nota, gewijzigd vast te stellen.

3

Deelname rijksregelingen op het gebied van sport ten gevolge van de
coronacrisis
Het college besluit om:
1. deel te nemen aan corona- gerelateerde rijksregelingen gericht op de sport,
op het moment dat de uitgangspunten van de regeling passend zijn bij de
situatie in Steenwijkerland;
2. bij een eventueel niet volledige compensatie vanuit het rijk, het negatieve
resultaat te verwerken in de najaarsnota 2021 of jaarrekening 2021;
3. de teamleider Samenleving en Ontwikkeling te machtigen om aanvragen en
verzoeken tot vaststelling van corona-gerelateerde rijksregelingen gericht op
sport digitaal te ondertekenen.

4

Informatienota - Toekomstige renovaties dorpshuizen

Het college stelt de informatienota - Toekomstige renovaties dorpshuizen vast.
5

Informatienota - Cultuureducatie in Steenwijkerland
Het college stelt de informatienota Cultuureducatie in Steenwijkerland vast.

6

Informatienota - Interbestuurlijk toezicht
Het college stelt de informatienota Interbestuurlijk toezicht vast.

7

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA over verkeersveiligheid
kruising N333-N334
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA
over verkeersveiligheid kruising N333-N334

8

Regionale zienswijze tegen ontwerpbesluit natuurvergunning Lelystad
Airport
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande zienswijze tegen het ontwerpbesluit Wet
natuurbescherming project Exploitatie Lelystad Airport.
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 en met een
afschrift van de zienswijze.

9

Uitgangspunten bestemmingsplan Eeserwold-werken
Het college besluit om de uitgangspunten voor het herzien van het
bestemmingplan van het bedrijventerrein en de zandwinning voor Eeserwold
vast te stellen.

10

Correctieve beheersverordeningen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De correctieve beheersverordening 'Steenwijkerland' als vervat in de GMLbestand NL.IMRO.1708.correctieBVSTW.VA01, met de daarbij behorende
regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen.
2. De correctieve beheersverordening 'Buitengebied Steenwijkerland 2014' als
vervat in het GMLbestand NL.IMRO.1708.BuitengebiedSTWCBV-VA01, met
de daarbij behorende regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen.

11

Jaarstukken Sociaal Werk De Kop 2020 en 2021
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020, 'Werken in Coronatijd- deel 2´,
jaarplan 2021 en de brief 'Herstructurering gebiedsindeling'.
2. Genoemde stukken ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.

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