Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

23-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
G. Smilda, loco-gemeentesecretaris
Afwezig m.k.:
T. Jongman, wethouder
J.C. de Groot, gemeentesecretaris

1

Beantwoording vragen ChristenUnie: Blauwe diesel in Steenwijkerland
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de Christen
Unie over blauwe diesel in de gemeente Steenwijkerland en besluit deze door
te sturen naar de gemeenteraad.

2

Informatienota gaswinning Gasveld locatie Blesdijke
Het college neemt kennis van de beantwoording van de brief en zendt deze ter
kennisgeving door aan de gemeenteraad.

3

Informatienota openbaar vervoer concessie
Het college besluit de informatienota openbaar vervoer concessie vast te stellen
en aan de gemeenteraad te verzenden.

4

Informatienota over de motie 'Meten is weten (tiltmeters)'
Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te
verzenden.

5

Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
Het college besluit mevrouw G.J.M. Hoogma-Visser te benoemen als voorzitter
van de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland met ingang van 1 juli 2019
(en met ingang van 1 maart 2019 als kandidaat-voorzitter).

6

Overbrenging bouwarchieven
Het college besluit:
1. De in bijlage 1 gespecificeerde bouwvergunningarchieven van
rechtsvoorgangers van de gemeente Steenwijkerland over te brengen naar de
archiefbewaarplaats.

2. Het besluit ‘Beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven 2019' vast
te stellen.
3. Van de overbrenging een verklaring van overbrenging op te stellen, zoals
bedoeld in artikel 9, 3e lid van het Archiefbesluit 1995.
4. De gemeentearchivaris mandaat te verlenen voor het uitoefenen van de
bevoegdheid, bedoeld in artikel 15, 3e lid van de Archiefwet 1995, om
beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden, die zijn gesteld op
grond van het besluit ‘Beperkingen openbaarheid bouwvergunningarchieven
2019’, op te heffen indien de wettelijke grondslag voor die beperking op de
openbaarheid is vervallen.
5. De gemeentearchivaris mandaat te verlenen voor het uitoefenen van de
bevoegdheid, bedoeld in artikel 15, 2e lid van de Archiefwet 1995, om, ten
aanzien van de in bijlage 1 gespecificeerde overgebrachte archiefbescheiden,
indien er zich nieuwe omstandigheden voordoen die op het moment van
overbrenging niet bekend waren en die een beperking op de openbaarheid
rechtvaardigen, deze beperking toe te kennen.
7

Informatienota voortgang Integraal HuisvestingsPlan onderwijs en school
Giethoorn
Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te
verzenden.

8

Beslissing op bezwaar Wmo pgb
Het college besluit het bezwaar van 7 februari 2019, geregistreerd onder
zaaknummer 317562, conform het advies van de commissie bezwaarschriften
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit aan te vullen met de volgende
motivering:
Inmiddels heeft de RIBW te kennen gegeven niet mee te willen werken aan het
inschakelen van Marcel Baas binnen hun opdracht. De zin in het
ondersteuningsplan over het inschakelen van de huidige budgetbeheerder als
onderaannemer is hierdoor niet meer relevant.

9

Informatienota Interbestuurlijk toezicht 2019
Het college besluit kennis te nemen van het totaalbeeld interbestuurlijk toezicht
2019 en de raad hier met deze informatienota over te informeren.

10

Informatienota Financieel beeld PPN 2020 - 2023
Het college besluit de informatienota Financieel beeld PPN 2020-2023 vast te
stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

11

Beantwoording vragen fractie CDA 'Kansen voor de HELE gemeente'
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van het CDA
"Kansen voor de HELE gemeente" en besluit deze door te sturen naar de
gemeenteraad.

12

Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
Het college besluit:
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1.de concept-startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) vast te stellen.
2.de concept-startnotitie RES aan te bieden aan de gemeenteraad in een
Politieke markt voor een opiniërende behandeling.
GESLOTEN MET 12 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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