Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

26-05-2020

Tijd

9:00 - 11:30

Locatie

A2.05 Vollenhove

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

Aanvraag omgevingsvergunning Slootland 2 tot en met Slootland 12 te
Oldemarkt
Het college besluit in te stemmen met voortzetting van de aanvraagprocedure
en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
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Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding op 18 mei 2020
Het college neemt kennis van:
•de jaarstukken 2019, inclusief dividenduitkering;
•het verlenen van kwijting aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de
Leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
•de aanpassing van de Algemene Voorwaarden tot toetreding tot N.V. Rendo
Holding om hiermee de inwerkingtreding van de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) per 1 januari 2021 mogelijk te maken.

3

Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding op 28 mei 2020
Het college besluit als aandeelhouder:
1.in te stemmen met het jaarverslag 2019, inclusief resultaatbestemming;
2.decharge te verlenen aan de directie en de leden van de Raad van
Commissarissen;
3.in te stemmen met de herbenoeming van de commissarissen, de heer H.
Bossert en mevrouw S. Korthuis;
4.kennis te nemen van de stand van zaken van de werving van de algemeen
directeur.

4

Afwijken van inkoopbeleid uitvoering Plan van Aanpak WOZ
Het college besluit om af te wijken van het inkoopbeleid voor de inhuur van 2
taxateurs en 1 projectleider uitvoering Plan van Aanpak WOZ.

5

Bruikleen kunstwerken aan 't Olde Maat Uus

Het college besluit akkoord te gaan met de bruikleen van drie schilderijen - van
de schilders Arie
Zwart, Dirk Twaalfhoven en Wicher Scholten - aan museum 't Olde Maat Uus
voor onbepaalde tijd.
6

Mandaatbesluit GGD in het kader van de Wet verplichte ggz
Het college besluit om de GGD IJsselland te mandateren om namens het
college het besluit te nemen om een aanvraag voor de voorbereiding van een
verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie (OM) in te
dienen, zoals bedoeld in artikel 5.3 van de Wet verplichte ggz.

7

Jaarstukken 2019
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1.De looptijd van het complex Boterberg-Zuid te verlengen tot en met 2038 en
de looptijd van het complex Kornputkwartier te verlengen tot en met 2034.
2.De jaarstukken 2019 vast te stellen.
3.Het rekeningresultaat 2019 als volgt te bestemmen:
◦Een bedrag van € 775.000 toe te voegen aan de reserve Vaste buffer.
◦Deze € 775.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
◦Het nadelige resultaat van afgerond € 1.041.000 ten laste te brengen van de
Algemene reserve vrij besteedbaar.

8

Vergadering van aandeelhouders NoordWestGroep 28 mei 2020
Het college besluit:
1.De wethouders Jongman en Harmsma namens de gemeente te mandateren in
te stemmen met de jaarrekening 2019 van de NoordWestGroep en de directeur
en Raad van Commissarissen décharge te verlenen op de AvA van 28 mei a.s..
2.Het verzoek van de NoordWestGroep om het positieve saldo over 2019 van €
135.000 aan te wenden voor renovatie en onderhoud van het gebouw af te
wijzen
3.In te stemmen met de vervanging van wethouder Bijl door wethouder
Harmsma als afgevaardigde vanuit de gemeente in de AvA van
NoordWestGroep.

9

Omgevingsvergunning Koningin Julianaweg 10 te Scheerwolde
Het college besluit om in afwijking van het negatieve welstandsadvies de
gevraagde omgevingsvergunning voor het aanbrengen van dakisolatie op de
woning Koningin Julianaweg 10 in Scheerwolde te verlenen.
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Aanbesteding Energieloket
Het college besluit:
1.In te stemmen met een Europese aanbesteding om samen met alle
Overijsselse gemeenten een website met klantvolgsysteem en
klantcontactcentrum aan te besteden.
2.SSC-Ons aan te wijzen als aanbestedende dienst en te machtigen voor alle
handelingen bij de Europese aanbestedingsprocedure en hieraan verbonden
contractbeheer.
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Wijze van afhandeling subsidies in verband met corona
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de manier waarop, passend binnen de ASV, coulant
wordt omgegaan met wijzigings- of vaststellingsverzoeken van subsidies voor
activiteiten of evenementen die vanwege het coronavirus niet, op andere wijze,
of op een ander moment georganiseerd worden.
2. in te stemmen met het voorstel om voor het uitoefenen van de bevoegdheid
uitstel te verlenen van geldende aanvraag- en verantwoordingstermijnen voor
terugkerende subsidies/jaarsubsidies mandaat te verlenen aan de
functionarissen die nu mogen beslissen over een subsidie aanvraag, te weten
teamleider, programmaleider, procesregisseur en de coördinator team
Vergunningverlening, handhaving en toezicht. Van deze bevoegdheid mag
gebruik worden gemaakt indien het vasthouden aan de geldende termijnen
gelet op de situatie die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis onevenredig
is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen.

GESLOTEN MET 11 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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