Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

15-10-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

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

Bemensing commissie bezwaarschriften 2019 - Sociale en personele kamer
Het college besluit:
1.de heer mr. drs. J.H.G.H. Ananias MSc PMP te herbenoemen tot voorzitter
van de sociale kamer van de commissie bezwaarschriften voor een periode van
vijf jaar, tot 1 november 2024.
2.mevrouw mr. A.B. van Ulsen met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot
lid van de sociale kamer van de commissie bezwaarschriften, tot 1 november
2023.
3.gebruik te maken van artikel 5, derde lid, van de Verordening commissie
bezwaarschriften, zodat mevrouw mr. C.E. Wolf lid blijft van de personele
kamer van de commissie bezwaarschriften tot het moment van de
inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en alle
bezwaarschriften ten aanzien van personele aangelegenheden als bedoeld in de
Algemene wet bestuursrecht behandeld zijn.

2

Statutenwijziging Stichting Zwembad 't Tolhekke
Het college besluit goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van
stichting zwembad 't Tolhekke.

3

Regionale geschillencommissie personeel
Het college besluit:
1. In te stemmen met deelname van de gemeente Steenwijkerland aan de
regionale geschillencommissie Talentenregio en het daarbij behorend
reglement geschillencommissie.
2. De gemeente Zwolle aan te wijzen als orgaan, dat namens de bij de
geschillencommissie aangesloten organisaties, zorgdraagt voor benoeming van
de voorzitter en de commissieleden en de kennisgeving daarvan.

4

Informatienota WOZ beschikkingen

Het college stemt in met de informatienota WOZ beschikkingen.
5

Aanvraag omgevingsvergunning Barsbeek 43 te Sint Jansklooster
Het college besluit in te stemmen met de voorzetting van de procedure tot het
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit ter
inzage te leggen.

6

Informatienota Vrijvallende Kapitaallasten
Het college stemt in met de informatienota Vrijvallende Kapitaallasten.

7

Najaarsnota 2019
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1.De Najaarsnota 2019 vast te stellen en de begroting 2019 overeenkomstig aan
te passen;
2.Een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen voor werkplekken en een
krediet van € 24.000 in te trekken, bestemd voor de aanschaf van tablets en de
meerkosten op te vangen binnen het taakveld bedrijfsvoering (overhead).
De € 35.000 is benodigd om voor de medewerkers die op locatie werk
verrichten, beveiligde werkplekken te realiseren. Hiermee wordt gebruik
gemaakt van PC mogelijkheden waarbij bij verlies of diefstal er geen (
vertrouwelijke ) informatie beschikbaar komt voor onbevoegden. Bij de vorige
PC mogelijkheden ( werkplek) was dit nog wel het geval. De verwachte
toename in het gebruik van tablets is achterwege gebleven, waardoor het
budget niet benodigd is.

8

Programmabegroting 2020 - 2023
Het college stelt de gemeenteraad voor:
1.De tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen
overeenkomstig onderstaande voorstellen:
1.de onroerendezaakbelastingen in 2020 te verhogen met 4,6% ten opzichte van
2019;
2.de rioolrechten in 2020 met 1,6% te verhogen ten opzichte van 2019 en het
dekkingspercentage voor 2020 te bepalen op 85,1%
3.de afvalstoffenheffing in 2020 met 8,2% te verhogen ten opzichte van 2019 en
het dekkingspercentage voor 2020 te bepalen op 74,9%. Daarbij is rekening
gehouden met een verhoging van het tarief per zak van € 1,16 per aanbieding
naar € 1,35 per aanbieding;
4.de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 1,6% ten opzichte van 2019 en het
dekkingspercentage te bepalen op 64,5%;
5.het tarief van de toeristenbelasting met € 0,10 te verhogen ten opzichte van
2019 en te bepalen op € 1,10.
2.Vanaf 2021 een bedrag van € 260.000 aan inkomsten op te nemen onder de
noemer 'de bezoeker draagt bij' en het college op te dragen daartoe uiterlijk bij
de PPN 2021-2024 met voorstellen te komen
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3.Een krediet van € 734.000 in te trekken voor de bestuurlijke herprioritering
zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3.
4.Een krediet van € 1.275.000 beschikbaar te stellen voor het bestedingsplan
2020-2023 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4.
5.Een krediet van € 915.000 beschikbaar te stellen voor de Huisvesting Integrale
Toegang Sociaal Domein in het gemeentehuis zoals opgenomen in hoofdstuk
3.6.5. Daarbij stemt uw raad in met de 'sobere variant' waarbij alleen het atrium
wordt verbouwd om een goede dienstverlening te garanderen.
6.Een krediet van € 1.845.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan
riolering 2020 zoals opgenomen in hoofdstuk 4.1.8.
7.Een krediet van € 911.500 beschikbaar te stellen voor de in bijlage 1 vermelde
aanschaf/vervanging van bedrijfsmiddelen in 2020.
8.Op basis van de 'Meerjaren Begroting Grondexploitaties 2019 e.v.':
1.de grondexploitaties voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die
onderhanden zijn gewijzigd vast te stellen;
2.het college te machtigen, indien de markt- en economische omstandigheden
daartoe aanleiding geven, tegen andere grondprijzen te verkopen dan
opgenomen in de desbetreffende grondexploitaties onder de voorwaarde van
een blijvend minimaal sluitende grondexploitatie.
9.Een bedrag van € 100.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
‘Opvangen tekorten sociaal domein’ voor ‘Veilig Thuis’ zoals vermeld in
hoofdstuk 3.6.3.
10.Een bedrag van € 1.059.000 over te hevelen van de Algemene reserve vrij
besteedbaar naar de Algemene reserve vaste buffer.
11.De vijf bestuursprogramma’s vast te stellen.
9

Bestuursrapportage najaar 2019 en begrotingswijziging 2019/1 GGD
IJsselland
Het college besluit :
1.De bestuursrapportage najaar 2019 van de GGD IJsselland voor kennisgeving
aan te nemen;
2.Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019/1.

10

Vervangen twee bruggen Havezatherweg te Belt-Schutsloot
Het college besluit om gezien de veiligheidssituatie de twee bruggen in BeltSchutsloot te vervangen zonder Wnb-vergunning

11

Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend BUIG-budget
Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2019 en het (voorlopig)
toegekende BUIG-budget 2020 te verwerken in de Perspectiefnota 2021 - 2024.
2. De gemeenteraad te informeren met een informatienota.
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12

Informatienota Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend
(voorlopig) BUIG budget 2020
Het college besluit de informatienota Financiële gevolgen septembercirculaire
2019 en toegekend
(voorlopig) BUIG-budget 2020 vast te stellen.

GESLOTEN MET 12 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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