Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

15-06-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

Voorzitter

T. Bijl

Aanwezig

T. Bijl, loco-burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

Afwezig

1

J.H. Bats, burgemeester

Deelnemersovereenkomst 2022 SVn
Het college besluit:
1. In te stemmen met de deelnemersovereenkomst van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
2. In de conceptbegroting 2022-2025 een structurele bijstelling van het budget
voor de beheerkosten van SVn op te nemen van € 7.000.
De burgemeester besluit om wethouder Scheringa te machtigen voor de
ondertekening van de overeenkomst.

2

Werkwijze huisbezoeken Sociaal domein
Het college besluit:
1. Het op 15 december 2020 vastgestelde protocol Huisbezoeken Sociaal
Domein met ingang van 15 juni 2021 in te trekken.
2. Met ingang van 15 juni 2021 de Werkwijze huisbezoeken Sociaal Domein
vast te stellen.

3

Aanvraag omgevingsvergunning Eesveenseweg 159 te Eesveen
Het college besluit om de procedure van de gevraagde omgevingsvergunning
voort te zetten en een ontwerpbesluit met alle bijbehorende stukken ter inzage
te leggen.

4

Beantwoording Schriftelijke vragen CDA naar aanleiding van de brief
zonneparken Wanneperveen
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het
CDA naar aanleiding van de brief zonneparken Wanneperveen.

5

Beantwoording Schriftelijke vragen CDA naar aanleiding van de motie
Evalueren beleid zon op land
Het college stemt in met de beantwoording van de Schriftelijke vragen CDA
naar aanleiding van de motie Evalueren beleid zon op land

6

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over uitvoering zon op dak en
hantering zonneladder
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen VVD over
uitvoering zon op dak en hantering zonneladder.
Besluit:
Conform

7

Intentieovereenkomst Stichting De Gieterse Koornmeule
Het college besluit de intentieovereenkomst met stichting De Gieterse
Koornmeule af te sluiten.
De burgemeester besluit wethouder Harmsma te machtigen tot het
ondertekenen van de overeenkomst.

8

Tijdelijke uitbreiding formatie taakveld VTH
Het college besluit:
1. In te stemmen met de tijdelijke formatie uitbreiding van het VTH-taakveld.
2. De kosten van de tijdelijke uitbreiding te dekken vanuit de extra
legesinkomsten.
3. Hiervan melding te doen aan de gemeenteraad in de komende Najaarsnota.
4. Met ingang van 1 september 2021 alleen schriftelijke en ondertekende
handhavingsverzoeken in behandeling te nemen.
5. De organisatie op te dragen handhavingsverzoeken aan een intake te
onderwerpen en alternatieve geschilbeslechting te stimuleren.

9

Informatienota - Grondstoffenmonitor 2020
Het college stelt de informatienota Grondstoffenmonitor 2020 vast.

GESLOTEN MET 9 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,
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