Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

30-03-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer A1.32

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

1

Jaarverslag 2020 VTH en conceptjaarverslag 2020 Omgevingsdienst
IJsselland - milieutaken
Het college besluit:
1. Het VTH jaarverslag 2020 vast te stellen, dat betrekking heeft op de lokale
taakuitvoering van de Wabo.
2. Het concept VTH jaarverslag 2020 dat betrekking heeft op de uitvoering van
de milieutaken die in 2020 zijn opgedragen aan de Omgevingsdienst IJsselland,
onder voorbehoud van goedkeuring door het dagelijks bestuur van de
Omgevingsdienst IJsselland, vast te stellen.

2

Gewijzigde offerte risicoanalyse VTH tool
Het college besluit om:
1. In te stemmen met bijgaande “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTHtool 2.0” t.b.v. de provincie brede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor
de Omgevingsdiensttaken door middel van een meervoudig onderhandse
aanbesteding.
2. Het mandaatbesluit aan het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Overijssel d.d. 8 september 2020 van toepassing te verklaren op de
onder 1 genoemde “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0”
inclusief programma van eisen.
De burgemeester besluit de provincie Overijssel als uitvoerder van de
aanbesteding volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen in de
hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.

3

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen 2021 voor ondernemers
Het college besluit in te stemmen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling
van gemeentelijke
belastingen tot 31 december 2021 voor door de coronacrisis gedupeerde
ondernemers.

4

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over dorpsontmoetingscentra
en stembureau
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen fractie
D66 over dorpsontmoetingscentra en stembureau.

5

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over dubbele pet ambtenaar
WOZ
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie D66 over dubbele pet ambtenaar WOZ.

6

Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over Algoritmes
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen fractie
GroenLinks over Algoritmes.

7

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CPB over Manifest
funderingsschade woningen
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen van de fractie
van CPB over Manifest funderingsschade woningen.

8

Vaststellen definitief bod en Hoofdlijnenakkoord Regionale
Energiestrategie West-Overijssel
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de doelstellingen en
afspraken in het concept-Hoofdlijnenakkoord Regionale Energiestrategie WestOverijssel.
2. De gemeenteraad voor te stellen het bod van Steenwijkerland van 171 GWh,
voortkomend uit het beleid 'Zonnepanelen op (Steenwijker)land', vast te stellen
als het definitieve bod van onze gemeente ten behoeve van de RES 1.0.

9

Crisis- en herstelaanpak werkgelegenheid Regio Zwolle
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde Covid 19 -crisis-en herstelaanpak Regio
Zwolle, zoals toegelicht in 1) Bestuursakkoord crisis- en herstelaanpak regio
Zwolle, Werkgelegenheid & Leven lang ontwikkelen en 2) Actieprogramma
crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle, Werkgelegenheid & Leven lang
ontwikkelen.
2. in te stemmen dat de centrumgemeente Zwolle, in de persoon van
wethouder R. de Heer, het bestuursakkoord aangaande de crisis- en
herstelaanpak namens onze gemeente ondertekent, waarmee de instemming
met de voorgestelde aanpak en het koppelen van de lokale aanpak aan de
regionale beweging wordt bekrachtigd.

10

Informatienota - Actieplan Werk - t
Het college stelt de informatienota Actieplan Werk(t) vast.

11

Informatienota - Inkoop jeugdhulp regio IJsselland 2022
Het college stelt de informatienota Inkoop jeugdhulp regio IJsselland 2022 vast.
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GESLOTEN MET 11 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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