Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

15-12-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Via ZOOM

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

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

Afwezig

1

J.C. de Groot, gemeentesecretaris

Benoeming voorzitter commissie bezwaarschriften en Algemene kamer
Het college besluit mevrouw mr. H. Kruize te benoemen tot voorzitter van de
commissie bezwaarschriften en Algemene kamer, met ingang van 1 januari
2021.

2

Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding op 16 december 2020
Het college besluit als aandeelhouder:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer A. Laning als lid van de Raad
van Commissarissen per 1 februari 2021;
2. In te stemmen met de invulling van het voorzitterschap van de Raad van
Commissarissen door de heer D.J. Klein Essink;
3. Kennis te nemen van de begroting 2021 van de Rendo en de verlaging van de
dividenduitkerig mee te nemen bij de Perspectiefnota 2022-2025.

3

Uitvoeringsprogramma's VTH 202
Het college besluit:
1. In te stemmen met het lokale VTH-uitvoeringsprogramma 2021;
2. In te stemmen met het VTH-uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst
IJsselland 2021, op basis waarvan de Omgevingsdienst IJsselland de haar
opgedragen taken uitvoert.

4

Ontwerpbestemmingsplan Blokzijl - Zuiderzeeweg 1
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Blokzijl,
Zuiderzeeweg 1 en het in procedure brengen daarvan.

5

Ontwerpbestemmingsplan Steenwijk - Prins Bernhardstraat
Het college besluit:
1. In te stemmen dat er geen vormvrije Mer-beoordeling noodzakelijk is;
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk - Prins

Bernhardstraat en het in procedure brengen daarvan;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn
als bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro.
6

Nadere regels Samen voor Ryan in coronatijd
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze om wijzigingsverzoeken
m.b.t. lopende projecten toe te staan en binnen de geldende kaders van Samen
voor Ryan af te handelen.
2. In te stemmen met het voorstel om in afwijking van artikel 8 lid 3 van de
Nadere regels ‘Samen voor Ryan 2019' aanvullende subsidieaanvragen voor
het tweede jaar voor lopende meerjarige projecten toe te staan tot 15 juni 2021.
3.Bij de verdeling van het resterende subsidieplafond de onder beslispunt 2
bedoelde aanvullende aanvragen worden gelijkgesteld met initiële aanvragen
(voor nieuwe projecten) als bedoeld in artikel 5, lid 4 Nadere regels ‘Samen
voor Ryan 2019' en dus in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen
worden behandeld.

7

Protocol huisbezoeken Sociaal domein
Het college besluit het Protocol huisbezoeken Sociaal domein vast te stellen

8

Besluit tot wijziging van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
Het college besluit om de wijziging op de leidraad Participatiewet
Steenwijkerland vast te stellen.

9

Informatienota reactie op motie mijlpalen overzicht transformatie en
maatregelen Sociaal domein
Het college besluit de informatienota Reactie op motie mijlpalen overzicht
transformatie en maatregelen Sociaal domein vast te stellen.

10

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over gedupeerde gezinnen door
toeslagaffaire
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen D66
over gedupeerde gezinnen door toeslagaffaire.

11

Beantwoording Schriftelijke vragen PvdA inz. Locatiekeuze voor
nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
PvdA inz. locatiekeuze voor nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso.

12

Overdracht water aan het Waterschap
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het overdrachtsdocument beheer en onderhoud stedelijk
water Steenwijkerland;
2. Het waterschap een bruidsschat te geven van € 183.000 ten behoeve van de
verrekening van resterend onderhoud en boekwaarde van gemaal Stadsgracht.
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De burgemeester besluit wethouder M. Scheringa te mandateren om namens
het college het overdrachtsdocument te ondertekenen.
13

Grondprijzenbrief 2021
Het college besluit:
1. De Grondprijzenbrief 2021 vast te stellen.
2. De Grondprijzenbrief 2021 ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.
3. De in de Grondprijzenbrief 2021 genoemde grondprijzen te verwerken bij de
herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2021.

14

Integrale gebiedsontwikkeling Steenwijk Zuidoost en versnelling
woningbouw
Het college besluit:
1. Opdracht te verlenen tot de integrale gebiedsontwikkeling Steenwijk
Zuidoost met als aandachtspunt de fasering in de ontwikkeling van sociale
huurwoningen.
2. Een verzoek tot ondersteuning in te dienen bij de provincie Overijssel voor
procesondersteuning en expertise van het provinciale aanjaagteam Versnelling
woningbouw.

15

Beantwoording vragen fractie PvdA over meer woonwagenstandplaatsen in
SWL
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de fractie PvdA
over meer woonwagenstandplaatsen in Steenwijkerland.

16

Duurzame ondersteuning startende ondernemers
Het college besluit in te stemmen met het herijkte startersbeleid.

GESLOTEN MET 16 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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