Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

01-10-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot - gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
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Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente
Steenwijkerland 2019
Het college besluit de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Steenwijkerland 2019 vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1
januari 2019
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Reactie op Rapport van bevindingen jaarstukken 2018
Het college besluit:
1. De aanbeveling uit het advies op het onderdeel aanbestedingen over te
nemen en hier actie op te zetten door:
•Bij voorrang de procedure externe inhuur te (her)schrijven, waarbij aandacht
wordt geschonken aan de hiaten (waaronder interne controle).
•Om rechtmatigheidsproblemen te voorkomen bij alle externe inhuur de
mogelijkheid voor ongelimiteerde contractverlenging niet meer toe te staan.
•Opdrachten boven de € 25.000 op te nemen in het contractenregister.
•MT / teamleiders / P&O medewerkers in te lichten over bovenvermelde
onvolkomenheden en te wijzen op strikte naleving van onze voorschriften en
(Europese) wetgeving.
2. Het rapport van bevindingen en de reactie hierop ter kennisname te
verzenden aan de gemeenteraad.
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Aanvraag omgevingsvergunning Bultweg 6 te De Bult
Het college besluit in te stemmen met de voortzetting van de procedure voor
het afwijken van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit met de
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
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Informatienota Blijverslening en regeling Lang zult u Wonen

Het college stemt in met de informatienota Blijverslening en regeling Lang zult
u Wonen en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden
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Beantwoording vragen van de fractie CU over het kappen van 14 bomen aan
de Bergkampen
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de fractie CU
over het kappen van 14 bomen aan de Bergkampen en besluit deze te
verzenden aan de gemeenteraad.
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Beantwoording vragen van GroenLinks over de winsten zorginstellingen
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen fractie GroenLinks
over de winsten zorginstellingen en besluit deze te verzenden aan de
gemeenteraad.
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Projectplan Grondstoffenplan 2020-2024
Het college besluit in te stemmen met het projectplan Grondstoffenplan 20202024, en besluit de gemeenteraad via de informatienota Projectplan
Grondstoffenplan 2020-2024 te informeren.
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Informatienota - projectplan Grondstoffenplan 2020-2024
Het college stemt in met de informatienota projectplan Grondstoffenplan 20202024 en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden
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Inzet op omgevingsbeleid
Het college besluit:
1. te stoppen met (de inzet op) de pilot Bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte (of ‘Omgevingsplan’) Buitengebied;
2. te stoppen met (de inzet op) de pilot Omgevingsvisie 2.0 voor Oldemarkt;
3. de indieners van een zienswijze op het ontwerp ‘Omgevingsplan’
Buitengebied dat in 2017 ter inzage lag, te informeren door middel van
bijgevoegde brief (bijlage 1);
4. de raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (bijlage
3).
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Informatienota Inzet op omgevingsbeleid
Het college stemt in met de informatienota Inzet op omgevingsbeleid en besluit
deze te verzenden aan de gemeenteraad.

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,
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