Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

22-06-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
H. de Jong, loco-secretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

Afwezig:

1

J.C. de Groot, gemeentesecretaris

Accountantsverslag en controleverklaring 2020 BDO
Het college neemt kennis van de aanbiedingsbrief, het accountantsverslag 2020
en de controleverklaring 2020

2

Verzoek subsidiebijdrage mindervalidentoilet SV Steenwijkerwold
Het college staat positief tegenover het initiatief om een subsidie te verstrekken
van 25% van de totale begroting, tot een maximum van € 10.000 voor de
realisatie van een mindervalidentoilet bij SV Steenwijkerwold, indien hiertoe
een formele aanvraag wordt ingediend.

3

Verzoek subsidiebijdrage project 't Tolhekke
Het college besluit een subsidiebedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor
het festival ’t Tolhekke 2021 en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost
Cultuur (€ 204.000)

4J

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2021
Het college besluit:
1. De beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Steenwijkerland 2021 vast te
stellen.
2. De beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Steenwijkerland 2020 in te
trekken.

5

Informatienota Motie ´Vroegtijdige signalering financiële problemen´ van
10 november 2020
Het college besluit de informatienota motie gemeenteraad 'Vroegtijdige
signalering financiële problemen' vast te stellen

6

Jaarverantwoording Kinderopvang 2020

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording Kinderopvang 2020.
2. De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 te versturen aan de
gemeenteraad.
7

Beslissing op bezwaar tegen besluit op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob)
Het college besluit met betrekking tot het bezwaarschrift tegen het Wob-besluit
over openbaarmaking van documenten met betrekking tot het perceel
Blokzijlseweg 8 in Scheerwolde om:
1. de bezwaren (gedeeltelijk) gegrond te verklaren;
2. het Wob-besluit in zoverre te herroepen dat het (ongedateerde) businessplan
‘Zorglandgoed Scheerwolde, het schetsontwerp “Boerenerf’ van 16 mei 2018,
de memo BP&A van maart 2018 en het interne advies van 5 juni 2018 alsnog
geanonimiseerd openbaar worden gemaakt, met uitzondering van de hierin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen;
3. de openbaarmaking van de eerstgenoemde drie documenten te baseren op
de expliciete toestemming van de indiener van deze documenten;
4. het bestreden Wob-besluit voor het overige in stand te laten;
5. bezwaarde een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 1.068.

8

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 8 lichtmasten; Aan
Boord 1 te Vollenhove
Het college besluit om in te stemmen met de voortzetting van de procedure
voor de gevraagde omgevingsvergunning en het ontwerp ter inzage te leggen.

9

Beheerplan ecologisch maaien
Het college besluit:
1. Als ambitie vast te stellen om de bermen vanaf het jaar 2026 volledig
ecologisch te maaien.
2. Subsidie aan te vragen bij de provincie Overijssel voor het (laten) opstellen
van het beheerplan ecologisch maaien.

10

Informatienota Aanpassing van leefgebieden op Aerius-kaarten
Het college besluit de informatienota Aanpassing van leefgebieden op Aeriuskaarten vast te stellen.

11

Concernplanning / spoorboekje 2021
Het college besluit de concernplanning voor 2021 voor kennisgeving aan te
nemen.

12

Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA inzake aanleg witte anjer
perkje
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen het
CDA inzake aanleg witte anjer perkje

13

beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake aanhouding van een 92
jarige
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Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen CDA
inzake aanhouding van een 92 jarige.
14

Informatienota Financiële gevolgen meicirculaire 2021
Het college besluit de informatienota financiële gevolgen meicirculaire 2021
vast te stellen.

15

Informatienota Monitor Sociaal domein maart - april 2021
Het college besluit de informatienota Monitor Sociaal domein over maart april 2021 vast te stellen.

16

Bestuurlijke opdracht gemeentearchief
De bestuurlijke opdracht voor het gemeentearchief zodanig aan te passen, dat
de volgende taken vervallen:
1. de organisatie van de Dag van de Geschiedenis,
2. andere activiteiten in het kader van het vertellen van het verhaal van
Steenwijkerland
3. de erfgoedlessen voor kinderen
4. de cursussen oud schrift en archiefonderzoek voor volwassenen
en
5. de gemeenteraad via de najaarsnota over dit besluit te informeren.

17

Beantwoording vragen D66 over subsidie aan bioscoop
Het college stelt de beantwoording vragen D66 over subsidie aan bioscoop
vast.

GESLOTEN MET 17 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats

Pagina 3

