Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

25-05-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Besluit aanwijzing toezichthouders WMO 2015
Het college stelt het Besluit aanwijzing toezichthouders WMO 2015,
Steenwijkerland 2021 vast.

2

Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding op 27 mei 2021
Het college besluit als aandeelhouder in te stemmen met:
1. het jaarverslag 2021 van N.V. Rova Holding;
2. de transparantie van de bezoldiging van de bestuurder;
3. de vaststelling van de resultaatbestemming voor de aandeelhouders A, B en
C;
4. het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en
5. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het
gehouden toezicht.

3

Correctieve herziening bestemmingsplannen wonen Giethoorn,
Dwarsgracht en Jonen en overige plannen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan correctieve herzieningen
wonen Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen en overige plannen als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1708.STWcorwonenCBP-ON01, met de daarbij
behorende regels, verbeelding en bijlagen en deze als ontwerp ter inzage te
leggen.
2. Geen exploitatieplan vaststellen omdat er geen verhaalbare kosten als
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro zijn.

4

Principeverzoek Lakeweg 7 en 8 te IJsselham
Het college besluit om:
1. Planologische medewerking te verlenen aan het initiatief, inhoudende het
uitbreiden van het bouwvlak en het wijzigen van de functie, op de percelen aan
de Lakeweg 7 en Lakeweg 8 te IJsselham;
2. Aan de planologische medewerking randvoorwaarden te verbinden, die een

goede ruimtelijke inpassing borgen en een ruimtelijke kwaliteitsverbetering
bewerkstelligen.
5

Milieueffectrapportage Jan van Nassauweg 15 te Giethoorn
Het college besluit, conform het advies van de Omgevingsdienst IJsselland, dat
er geen milieueffectrapport noodzakelijk is voor de gewenste uitbreiding aan
de Jan van Nassauweg 15 te Giethoorn.

6

Beantwoording schriftelijke vragen van BGL over subsidieregeling vitale
binnenstad Steenwijk
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen van BGL over
subsidieregeling vitale binnenstad Steenwijk.

7

Algemene vergadering van Aandeelhouders NoordWestGroep op 26 mei
2021
Het college besluit als aandeelhouder in te stemmen met de jaarrekening 2020
van de NoordWestGroep.
De burgemeester besluit de wethouders Jongman en Harmsma te mandateren
om namens de gemeente in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de
NoordWestGroep tijdens de Ava.

8

Informatienota - ROVA stopt met inzameling oud papier met behulp van
achterladers en vrijwilligers
Het college stelt de informatienota ROVA stopt met inzameling oud papier met
behulp van achterladers en vrijwilligers vast.

9

Perspectiefnota 2021-2025
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van:
a) De overkoepelende visie om sterk(er) uit de crisis te komen zoals vermeld in
hoofdstuk 2;
b) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2021 inclusief de kansen en
uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 3;
c) Het voornemen om bij de Programmabegroting 2022-2025 een
bestemmingsreserve voor het Sociaal Domein in te stellen zoals beschreven in
hoofdstuk 3.4;
d) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 4;
e) De nieuwe berekeningswijze van de prijsinflatie zoals toegelicht in
hoofdstuk 5.4 en ons voornemen de ‘Kadernota financieel beleid gemeente
Steenwijkerland 2018’ op dit punt aan te passen.
f) Het bestedingsplan 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage 7.2.
2. In te stemmen met:
a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1. voor zover het de
jaarschijf 2021 betreft;
b) Het saldo van de jaarschijf 2021 te betrekken bij de Najaarsnota 2021;
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c) Het saldo van de jaarschijven 2022 t/m 2025 te betrekken bij de samenstelling
van de
Programmabegroting 2022-2025;
d) De budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 7.1.;
e) De Programmabegroting 2021-2024 overeenkomstig 2a tot en met 2e te
wijzigen;
f) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2022-2025
zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
3. Voor 2021 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 835.000 voor:
a) ‘Motie Pilot ondergrondse afvalcontainers in de historische binnenstad van
Steenwijk’ van € 50.000;
b) ‘Vervangen kolkenafvoeren de Sleep’ van € 100.000;
c) ‘Project verbeteren waterafvoer Kornputkwartier Steenwijk’ van € 300.000;
d) ‘Vervangen riolering Meppelerweg Steenwijk’ van € 335.000;
e) ‘Aanschaf maaizuigmachine’ van € 50.000.
4. Voor 2021 een krediet in te trekken van € 42.031 voor:
‘Verschuiving levensduurverlengende maatregelen’.
GESLOTEN MET 9 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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