Vastgestelde openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

08-09-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer 2.05

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder (via ZOOM)
M. Scheringa, wethouder

1

Aanbesteding risicoanalyse VTH-tool
Het college besluit om:
1.Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, dan wel
aan functionarissen die betrokken zijn bij de genoemde aanbesteding en
werkzaam zijn, in dienst of onder verantwoordelijkheid van het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel de bevoegdheid te
mandateren tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten over het
inkoopproces en de aanbestedingsprocedure ten behoeve van het aanbesteden
van de levering van een risicoanalyse VTH-tool conform de “offerteaanvraag
aanschaf risicoanalyse VTH-tool”, waaronder het nemen van
gunningsbeslissingen.
2.Volmacht te verlenen aan functionarissen werkzaam in dienst van of onder
verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Overijssel, die betrokken zijn bij de genoemde
aanbestedingsprocedure, tot ondertekening voor de gemeente Steenwijkerland
van documenten die met toepassing van het onder 1 genoemde mandaat tot
stand komen.
3.Machtiging te verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een
besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden aan
functionarissen werkzaam in dienst van het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Overijssel of onder verantwoordelijkheid van het college van
burgemeester en wethouders die betrokken zijn bij de genoemde
aanbestedingsprocedure, voor zover de werkzaamheden binnen de normale
uitoefening van de functie passen.
4.Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een
maximum van € 7.000 (excl. BTW) per deelnemer.

2

Tussenstand jaarplan privacy 2020
Het college neemt kennis van de stand van zaken over het Jaarplan privacy
2020.

3

Autobedrijf Mensink te Kallenkote
Het college besluit om in te stemmen met het advies om het gebruik van de
locatie aan de Kallenkote 91 te regelen met een binnenplanse afwijking.

4

Aanvraag omgevingsvergunning "het bouwen van een woning op het
perceel Looijersgracht 42g-1 t/m 42g-15 te Steenwijk
Het college besluit om de procedure voort te zetten en het ontwerpbesluit met
de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

5

Verkiezingen 2021 Experiment centraal tellen en coronaproof stemmen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met
deelname aan het experiment Centrale Stemopneming bij de verkiezingen voor
de leden van de Tweede Kamer, op 17 maart 2021.

6

Rapport van bevindingen jaarstukken 2019
Het college besluit:
1. Team Samenleving en Ontwikkeling voor de behandeling van de begroting
2021-2024 te laten rapporteren over de financiële besparingen op het gebied
van het sociaal domein en hoe grip te krijgen op de lastenontwikkeling en
beide elementen op te nemen in de begroting 2021-2024.
2. Het college en de gemeenteraad separaat te informeren over het plan van
aanpak over de vernieuwing van de accountantscontrole
(rechtmatigheidsverklaring college van B&W).
3. Nader onderzoek te doen naar de wijze waarop inkoop nu georganiseerd is
en niet tot onnodige risico’s leidt (zoals het in strijd handelen met de
Aanbestedingswet).
4. In de eerstvolgende begroting 2021-2024 (en indirect ook 2020) aandacht te
schenken aan de tegenvallende verkopen in de grondexploitaties en de
behoefte die op dit moment vanuit de markt wordt vernomen.
5. De financiële gevolgen van de uitkomsten van de aanbevelingen op te
nemen in de eerstvolgende programmabegroting.

7

Kwijtschelding huur sportaccommodaties
Het college besluit:
1. de huur voor het gebruik van de sportaccommodaties over de periode van 1
maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden aan die huurder/organisatie die valt
binnen de uitgangspunten van de regeling Tegemoetkoming Verhuur
Sportaccommodaties COVID-19 (TVS).
2. bij een eventueel niet volledige compensatie vanuit het rijk, het negatieve
resultaat verwerken via het vitaliteitsfonds.

8

Vaststellen gewijzigde Nadere regels Vitaliteitsfonds
Het college stelt de doorgevoerde wijzigingen in de Nadere regels
vitaliteitsfonds vast.

9

Beantwoording vragen CPB over afstoten peuteropvang door Tintengroep
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CPB
over afstoten peutergroep Tintengroep.

10

Beantwoording vragen CPB over vee- wildroosters fietspad De Krieger
Vollenhove
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van CPB over veewildroosters fietspad De Krieger Vollenhove.

11

Beantwoording vragen terugvordering en verhaal
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen over terugvordering
en verhaal.

12

Verzoek tot versterking eigen vermogen van Enexis Holding N.V.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om aan het verzoek van
Enexis Holding N.V. tegemoet te komen en een converteerbare hybride lening,
groot 1.015.525 euro met een looptijd van in principe 10 jaar te verstrekken,
conform artikel 9, 5e lid van het Treasurystatuut.

13

Visie beheer en onderhoud sportvelden
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met:
1. de visie beheer en onderhoud sportvelden;
2. de financiële vertaling van deze visie beheer en onderhoud sportvelden naar
de meerjarenbegroting;
3. het voorstel om, gezien de huidige financiële positie van de gemeente
Steenwijkerland, in ieder geval tot de behandeling van de Perspectiefnota 2022
geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor wenselijke voorzieningen.

14

Gladheidbestrijding in Steenwijkerland
Het college besluit in te stemmen met het beleidsstuk 'Gladheidbestrijding in
Steenwijkerland' en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

15

Visiedocument Participatie Steenwijkerland 2020-2023 'Iedereen doet mee in
Steenwijkerland'
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. in te stemmen met het visiedocument Participatie Steenwijkerland 2020-2023
'Iedereen doet mee in Steenwijkerland'.
2. de financiële gevolgen bij de integrale afweging van de Programmabegroting
2021-2024 te betrekken.

16

Beleidsplan Oeverconstructies 2021-2026
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met voortzetting van het kwaliteitsscenario 2b uit het
beleidsplan oeverconstructies 2016-2020;
2. In te stemmen met het beleidsplan oeverconstructies 2021-2026;

3. Een aanvullend budget ter hoogte van € 305.500 per jaar beschikbaar te
stellen voor de planperiode om de oeverconstructies op een basis
kwaliteitsniveau te beheren (in lijn met het budget uit de beleidsperiode 20162020);
4. Het aanvullend budget te betrekken bij de integrale afweging voor de
Programmabegroting 2021-2024.
GESLOTEN MET 16 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats

