Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

16-06-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer 2.05

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
H. de Jong, loco-gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
Afwezig:
J. de Groot, gemeentesecretaris

1

Ontwerpbestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6 - 8
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 68 en het in procedure brengen daarvan;
2. geen exploitatieplan vast te (laten) stellen, omdat er geen verhaalbare kosten
zijn als bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro;
3. geen aanmeldnotitie op te stellen.

2

Ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Marijenkampen 16
Het college besluit om:
1. geen aanmeldnotitie op te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan Marijenkampen, Marijenkampen 16 in
procedure te brengen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten zijn als
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro.

3

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Frieseweg 21 te Oldemarkt
Het college besluit:
1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. het besluit in stand te laten.

4

Aanvraag omgevingsvergunning Holslootbrink 14a te Eesveen
Het college besluit om:
1. In te stemmen met voortzetting van de procedure om medewerking te
verlenen aan het bouwplan en om het ontwerpbesluit met de bijbehorende

stukken ter inzage te leggen.
2. Kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan.
5

Aanvraag omgevingsvergunning Burg. G.W. Stroinkweg 109 te Onna
Het college besluit om de procedure voor de gevraagde omgevingsvergunning
voort te zetten en het ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

6

Algemene ledenvergadering van de VEGANN op 19 juni 2020
Het college besluit om in te stemmen met:
1. de jaarrekening 2019;
2. het contributievoorstel 2020 en de begroting 2020.
3. het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur voor het gevoerde
inhoudelijke en financiële beleid

7

Aandeelhoudersvergadering Wadinko N.V. d.d. 12 juni 2020
Het college besluit als aandeelhouder kennis te nemen van:
1. de jaarrekening 2019 van Wadinko N.V.;
2. de winstbestemming over 2019;
3. het verlenen van decharge aan de directie voor de uitvoering van het beleid
en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
4. de benoeming van mevrouw Keijl als lid van de Raad van Commissarissen;
5. de verlenging van de zittingstermijn van mevrouw Quint met 2 jaar tot 2022
en de heer Kampt tot 2023.

8

Aandeelhoudersvergadering Vitens N.V. op 22 juni 2020
Het college stemt als aandeelhouder in met:
1. de jaarstukken 2019 van Vitens N.V.;
2. het verlenen van kwijting in 2019 voor de leden van de directie en de leden
van de Raad van Commissarissen;
3. de aanbesteding externe controle accountant en
4. de aanpassing van de artikelen 19, 32, 38 en 41 van de statuten.
En Het college besluit om bij de najaarsnota 2020 een bedrag af te ramen van €
52.397, omdat Vitens over het jaar 2019 geen dividend meer uitkeert aan de
aandeelhouders. Verder houdt zij bij het opstellen van de programmabegroting
2021 - 2024 er rekening mee dat Vitens ook deze jaren geen dividend zal
uitkeren. Voor de jaren 2021 en volgende jaren gaat het om de volgende
bedragen: € 112.022 en € 145.749.

9

Overeenkomst aanpak waterplanten Oostelijke Belterwijde
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de bestuurlijke overeenkomst ''Maaien waterplanten
oostelijke Belterwijde 2020 - 2023".
2. Wethouder Scheringa te machtigen om namens het college de overeenkomst
te ondertekenen.

10

Informatienota financiële gevolgen meicirculaire 2020
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Het college stemt in met de informatienota financiële gevolgen meicirculaire
2020 en besluit deze naar de gemeenteraad te zenden.
11

Beantwoording schriftelijke vragen van CU inz, VO scholen
Steenwijkerland
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU
inzake VO scholen en besluit de beantwoording door te sturen naar de
gemeenteraad.

12

Beantwoording vragen GroenLinks over bestrijding eikenprocessierups
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van GroenLinks
over bestrijding eikenprocessierups.

13

Beantwoording vragen GroenLinks over dierenmishandeling park Rams
Woerthe
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen GroenLinks over
dierenmishandeling park Rams Woerthe.

14

Uitvoering spotlocaties
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het definitief ontwerp spotlocatie en baken in Blokzijl.
2. opdracht te geven voor de realisatie van de spotlocatie en baken in het
centrum van Blokzijl conform het bijgevoegde ontwerp. Voor wat betreft de
opdracht aan De Lyon de alternatieve procedure van een enkelvoudige
uitnodiging te hanteren.
3. de beheerkosten voor de duur van het programma (tot en met 2023) te
betalen uit de beschikbare middelen voor Weerribben-Wieden. Vanaf 2024 de
beheerkosten mee te nemen bij de bepaling van de benodigde budgetten voor
areaaluitbreiding.

15

Informatienota financiële mutaties voorjaar 2020
Het college stemt in met de informatienota 'Financiële mutaties voorjaar 2020'.

16

Beantwoording vragen VVD inzake terrassen

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de VVD inzake
terrassen
GESLOTEN MET 16 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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