Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

02-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder – aanwezig vanaf 11.15 uur
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, secretaris

1

Aandeelhoudersvergadering Enexis Holding N.V. d.d. 11 april 2019
Het college besluit dat de gemeente als aandeelhouder akkoord gaat met:
1. de vaststelling van het jaarverslag 2018, alsmede de winstbestemming van
Enexis Holding N.V.;
- het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde
beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
- de benoeming van de heer J.J. Beintema, wethouder van de gemeente
Hellendoorn, namens de VEGANN, als lid van de
aandeelhouderscommissie;
-

de benoeming van mw. A. Arts als lid van de Raad van
Commissarissen.
2. Het verschil van € 38.987 in verband met een hogere dividenduitkering mee
te nemen bij de Perspectiefnota 2020 - 2023 (eenmalig effect in 2019).
2

Aanvraag omgevingsvergunning Oosterpaasloërweg 9 te Paasloo
Het college besluit in te stemmen met de voortzetting van de procedure tot het
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan ten behoeve van de woonfunctie.
Besluit:
Conform

3

Aanvraag omgevingsvergunning Duinweg 4 te Blokzijl
Het college besluit in te stemmen met de voortzetting van de procedure tot het
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan.

4

Informatienota - Voorlopige uitkomsten geïntegreerd verdeelmodel
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Wmo 2015 begeleiding

Het college besluit de informatienota "Voorlopige uitkomsten geïntegreerd
verdeelmodel Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Wmo 2015
begeleiding" vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.
5

Aanzet tot een gebiedsplan voor Noordwest Overijssel in het kader van het
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
Het college besluit:
-

-

Programmatisch samen te werken met de andere overheden, bedrijven en
organisaties aan opgaven in het landelijk gebied in Noordwest Overijssel
op basis van een gebiedsgerichte aanpak;
In te stemmen met de notitie ‘Samen werken aan de kwaliteit van
Noordwest Overijssel’ als aanzet tot een gebiedsplan in het kader van het
Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

GESLOTEN MET 5 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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