Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

28-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

T. Bijl

Aanwezig

T. Bijl, locoburgemeester
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, secretaris

Afwezig:

1

J.H. Bats, burgemeester

Voorstel straatnamencommissie
Het college besluit:
1.het parkeerdek bij Rams Woerthe Gasthuispoort te noemen;
2.het plein te Giethoorn Meester Henkelplein te noemen.

2

Informatienota Omgevingswet
Het college stemt in met de informatienota Omgevingswet (inclusief bijlage) en
besluit deze naar de gemeenteraad te sturen.

3

Jaarrapportage Gegevensbescherming 2018 - 2019
Het college besluit:
1. De Jaarrapportage Gegevensbescherming 2018 - 2019 vast te stellen.
2. De Jaarrapportage Gegevensbescherming 2018 - 2019 ter kennisname aan de
gemeenteraad te zenden.

4

Huurovereenkomst zonnepark Oldemarkt
Het college besluit:
1. Bijgevoegde huurovereenkomst met afhankelijk recht van opstal af te sluiten
met Energiecoöperatie Oldemarkt (ECO) en het afhankelijk recht van opstal te
laten vestigen.
2. De huurprijs vast te stellen op € 0,80 per m2 per jaar voor de (tijdelijke)
verhuur van grond voor een zonnepark op bedrijventerrein Boterberg te
Oldemarkt.

5

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1.Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de hieruit voortvloeiende
begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst
IJsselland.

2.Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de begroting
2020.
6

Vaststelling Handhavingsprotocol vaarverordening
Het college besluit:
1. Het 'Handhavingsprotocol Vaarverordening Steenwijkerland 2019' vast te
stellen als uitvoeringsprogramma voor toezicht op en handhaving van de
Vaarverordening.
2. In afwijking van de Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen
de in het protocol opgenomen termijnen en sancties vast te stellen.
3. Met toepassing van artikel 4, lid 5, Vaarverordening, als regel vast te stellen
dat de verhuurder mondeling of schriftelijk in een taal die de huurder begrijpt
de instructie geeft dat het besturen van een motorboot pas vanaf 12 jaar mag.
2. Het handhavingsprotocol na vaststelling en vergezeld van een informerende
brief aan de verhuurders met een vergunning toe te zenden.

7

Vergadering van Aandeelhouders NoordWestGroep 29 mei 2019
Het college besluit:
1.De wethouders Bijl en Jongman namens de gemeente te mandateren in te
stemmen met de jaarrekening 2018 van NoordWestGroep en de directeur en
Raad van Commissarissen décharge te verlenen op de AvA van 29 mei a.s.
2.In te stemmen met de oprichting van een nieuwe BV met
detacheringsfaciliteit onder voorwaarde dat de statuten hiervoor ook ter
goedkeuring aan de aandeelhouder worden voorgelegd.
3.In te stemmen met de herbenoeming van de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van NoordWestGroep voor een periode van 4 jaar tot de
eerste aandeelhoudersvergadering van 2023.
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Vijverhof, een nieuwe start
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept stedenbouwkundige opzet voor de
herontwikkeling van de Vijverhof.
2. Op basis van de uitkomsten van de inloopbijeenkomst op 24 juni a.s. het plan
verder uit te werken.
3. Een anterieure overeenkomst voor te bereiden en deze ter besluitvorming
aan het college voor te leggen.

9

Ondersteuning petitie tekorten sociaal domein
Het college besluit in te stemmen met ondersteuning van de petitie over de
tekorten in het sociaal domein en mandateert portefeuillehouder Jongman om
de petitie te ondertekenen.

10

Programma Duurzaam Be-leefbaar toerisme
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