Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

10-03-2020

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
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Tijdelijke maatwerkvoorziening Pgb beschermd wonen en inrichtingsnorm
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Het college besluit in te stemmen met het verlengen van de tijdelijke
maatwerkvoorziening voor inwoners met een Pgb beschermd wonen en
inrichtingsnorm.
Openbaar maken rapporten Wmo-toezicht
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Het college besluit om:
1. in te stemmen met bijgevoegd conceptbesluit dat er in voorziet dat alle
besluiten in het kader van actieve openbaarmaking van rapporten in het kader
van het Kwaliteitstoezicht Wmo 2015 door GGD IJsselland worden genomen.
2. het dagelijks bestuur van de GGD IJsselland op de hoogte te brengen van uw
besluit.
Herziening Beheersverordening Buitengebied - Oosterbroek
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Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen de herziening van de
beheersverordening 'Buitengebied Steenwijkerland 2014' als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1708.BGBHERZIENINGBV-VA01, met de daarbij
behorende regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen.
Ontwerpbestemmingsplan Hammerdijk 18 te Blankenham
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Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Hammerdijk 18 te Blankenham en het in procedure brengen daarvan.
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
2004
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Het college besluit om het aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet,
IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Steenwijkerland 2020 vast te stellen.
Concernplanning / spoorboekje 2020
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Het college besluit de concernplanning en het spoorboekje 2020 voor
kennisgeving aan te nemen.
Beantwoording vragen CDA over zonnepark Wanneperveen
Het college stemt in met de beantwoording vragen CDA-fractie over
zonnepark Wanneperveen.
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Klimaatontwikkeling en ruimtelijke adaptatie Fluvius / Steenwijkerland
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Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten klimaattop als input voor de op te
starten klimaatdialoog
2. in 2020 gezamenlijk te starten met de risicodialoog in onze organisatie en
met betrokken stakeholders
3. te komen tot een gemeentelijke en regionale adaptatiestrategie hoe om te
gaan met kwetsbaarheden als gevolg van klimaatverandering en deze te
verankeren in beleid
4. te komen tot een uitvoeringsagenda waarin maatregelen zijn opgenomen om
te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte, incl.
bijbehorende financiële vertaling
5. de notitie Klimaatontwikkeling en Ruimtelijke Adaptatie Fluvius /
Steenwijkerland ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
Opgave realiseren opvangplekken voor asielzoekers in Overijssel
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Het college besluit:
1. kennis te nemen van de oproep van de Commissaris van de Koning van
Overijssel om constructief mee te denken en te werken aan het realiseren van
voldoende opvangcapaciteit voor asielzoekers in Overijssel
2. meer helderheid te verkrijgen over de zoekcriteria van COA voor
opvanglocaties
3. op basis van heldere zoekcriteria de mogelijke locaties voor de opvang van
asielzoekers bij voorkeur in regionaal verband in kaart te brengen.
Indexering tarieven Jeugdhulp 2020
Het college besluit:
1. in te stemmen met het in het BO voorgestelde indexeringscijfer van 4,03%
voor de tarieven van jeugdhulp.
2. de gemeenteraad te vragen in te stemmen (bij de PPN) om het bedrag van €
345.000 te dekken uit de reserve Opvangen tekorten Sociaal domein.

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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