Vastgestelde openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

25-01-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer A1.32 wethouder T. Bijl

Voorzitter

J.H. Bats, burgemeester

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, secretaris
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Beslissing op bezwaar, starten kapsalon – J.H. Pasmanweg 11 in Tuk
Het college besluit om bezwaarde in haar bezwaren niet-ontvankelijk te
verklaren.
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Beslissing op bezwaar, bouwen schuur met overkapping – Bovenboerseweg
23 te Wanneperveen
Het college besluit om:
1. bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren
2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, onder aanpassing van de motivering.
Ontwerpbestemmingsplan Bergstein, wethouder Slootstraat/ De Erfgenamen
te Tuk – vaststelling inspraakreacties en verdere procedure
Het college besluit om:
1. in te stemmen met de inhoudelijke beantwoording van de inspraakreacties
2. de reactienota inspraakreacties vast te stellen
3. het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de
reactienota inspraakreacties.
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk, Jan Steenstraat en omgeving
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. het bestemmingsplan “Steenwijk, Jan Steenstraat en omgeving” als vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.1708.STWjanSteenstrBP-VA01, met
bijbehorende regels, verbeelding en bijlagen, ongewijzigd vast te stellen
2. het vastgestelde bestemmingsplan "Steenwijk, Jan Steenstraat en
omgeving" met bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
Verlengen Dienstverleningsovereenkomst met de Gemeentelijke
kredietbank voor 2022
Het college besluit om:
1. in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met de GKB
gedurende één jaar.
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2. de DVO te ondertekenen voor de duur van één jaar.
3. taken financieel ontzorgen en zelfredzaam maken (volgend uit de nieuwe
Wet inburgering) worden ingaande 2022 belegd bij medewerker
schuldhulpverlening.
Informatienota - Motie van Buitengewoon Leefbaar, Huishoudelijke Hulp
Wmo
Het college besluit de informatienota over Motie van BGL, Huishoudelijke
hulp Wmo vast te stellen.
Informatienota over legesinkomsten
Het college besluit de raad met deze informatienota te informeren over de
hogere legesinkomsten op het VTH-taakveld.
Opstarten pilot: Dag-werkbesteding (Pand 17) als algemene voorziening
Het college besluit om:
1. in te stemmen met de start van een pilot op 1 april 2022, waarbij
dagbesteding als algemene en indicatie-vrije voorziening wordt aangeboden.
2. de pilot (genaamd Pand17) uit te laten voeren door Stichting JY gevestigd in
Vollenhove
3. de pilot start op 1 april en loopt voor max. 2 jaar, tussendoor wordt op basis
van een positieve evaluatie aan het eind van het 1e jaar het besluit genomen
over de verlenging van het volgende jaar
4. de pilot te financieren met een bedrag van € 168.000,00 per jaar ter uitvoering
van de algemene voorziening, waarbij het bedrag gedekt wordt uit het budget
Wmo maatwerkvoorziening en Participatiebudget.
Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022, Omgevingsdienst
IJsselland
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
• Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 van de
Omgevingsdienst IJsselland en hierop een zienswijze in te dienen.
• Bijgevoegde brief vast te stellen als zienswijze.
Sociale woningbouw noordelijke kernen
Het college besluit in te stemmen met het besluit van Wetland Wonen af te zien
van de bouw van 8 sociale huurwoningen in Kuinre en 8 (extra) sociale
huurwoningen in het uitleggebied van Scheerwolde.
Informatienota voortgang uitvoering plannen uit de Toekomstvisie
Giethoorn
Het college besluit de informatienota voortgang uitvoering plannen uit de
Toekomstvisie Giethoorn vast te stellen.
Beantwoording raadsvragen van Groen Links om mondkapjes type IIR
gratis beschikbaar te stellen voor mensen met lage inkomens
Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen van GL om
mondkapjes type IIR gratis beschikbaar te stellen voor mensen met lage
inkomens.
Beantwoording raadsvragen CDA over wegenonderhoud en
waarschuwingsborden Kadoelen
Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen van CDA over
wegenonderhoud en waarschuwingsborden Kadoelen.
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Beantwoording raadsvragen CDA over de noodkreet van Vitens over de
drinkwatervoorziening
Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen van CDA over de
noodkreet van Vitens over de drinkwatervoorziening.

GESLOTEN MET 14 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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