Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

16-03-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

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

Corona gerelateerde betaalde continuïteitsbijdrage en de vergoeding van
meerkosten voor aanbieders in het Sociaal domein
Het college besluit:
1. De continuïteitsbijdrage voor de gecontracteerde aanbieders Huishoudelijk
hulp voor de periode 1 maart 2020 tot en met juni 2020 vast te stellen op de
gemiddelde omzet over het jaar 2019 of de referentiemaand februari 2020.
2. Kennis te nemen van het proces van bepaling van de meerkosten bij
gecontracteerde zorgaanbieders van Wmo, jeugdhulp en leerlingenvervoer als
gevolg van de coronacrisis en deze te vergoeden op basis van de landelijke
richtlijn.

2

Mandateren toepassen hardheidsclausule beleidsregels TONK
Het college besluit de directeur te mandateren en ondermandaat te verlenen
aan de teamleider uitvoering Sociaal domein voor het toepassen van de
hardheidsclausule voor de beleidsregels TONK.

3

Aanvraag omgevingsvergunning Schaarweg 13 in Sint Jansklooster
Het college besluit om de procedure voort te zetten en een ontwerpbesluit met
alle bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

4

Besluit Hogere grenswaarden geluid Tukseweg 136 in Tuk
Het college besluit het Besluit Hogere grenswaarden geluid voor het perceel
Tukseweg 136 te Tuk o.g.v. de Wet geluidhinder vast te stellen.

5

Budgetten 2020 waar twee jaar geen geld op is uitgegeven
Het college besluit kennis te nemen van de voortgang van de diverse projecten
en deze nog niet af te sluiten.

6

Informatienota proces Perspectiefnota PPN 2021-2025
Het college stelt de Informatienota proces Perspectiefnota 2021-2025 vast.

7

Beantwoording schriftelijke Vragen fractie BGL over verruiming van
terrassen voor de horeca

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke Vragen fractie
BGL over verruiming van terrassen voor de horeca
8

Subsidies en corona gerelateerde effecten
Het college besluit:
1. opnieuw kennis te nemen van de manier waarop we, passend binnen de
Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018, coulant
omgaan met wijzigings- of vaststellingsverzoeken van subsidies voor
activiteiten en evenementen die vanwege het coronavirus niet, op andere wijze,
of op een ander moment georganiseerd worden.
2. voor het jaar 2020 de voorwaarden uit artikel 5 lid 2 Nadere regels
amateurkunst Steenwijkerland 2018 niet van toepassing te verklaren.
3. dat voor het jaar 2020 de hoogte van de subsidie voor jeugdclubs op grond
van artikel 4 Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs
Steenwijkerland 2018 wordt bepaald aan de hand van het aantal bijeenkomsten
dat in de jaren voorafgaand aan de coronamaatregelen werd gehouden.
4. te bepalen dat de EHBO-afdelingen in het jaar 2020 in aanmerking komen
voor het gebruikelijke subsidiebedrag (ieder een gelijk deel van het beschikbare
budget voor EHBO-afdelingen) ondanks dat mogelijk niet geheel is voldaan
aan de criteria uit artikel 5 Nadere regels subsidie EHBO afdelingen
Steenwijkerland 2018.
5. om het subsidiegeld dat wordt teruggevorderd in verband met het door
corona niet uitvoeren van alle activiteiten in 2020 beschikbaar te stellen voor
aanvullende subsidieverlening voor het jaar 2021.

9

Woonagenda West-Overijssel 2021-2025
Het college besluit:
1. De woonagenda West-Overijssel 2021-2025 vast te stellen.
2. De woonagenda West-Overijssel 2021-2025 ter informatie te versturen naar
de gemeenteraad.
De burgemeester besluit wethouder Scheringa te mandateren om de
woonagenda West-Overijssel 2021-2025 te ondertekenen.

10

Huisvesting voortgezet onderwijs Steenwijkerland
Het college besluit bij meerderheid (4 – 1) de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Uitvoering te geven aan het eerdere besluit voor een twee-locatie-model voor het
voortgezet onderwijs.
2. De financiële consequenties van de aangepaste planning te verwerken in de
perspectiefnota 2022-2025.
3. In te zetten op het door het schoolbestuur VO aangedragen ‘alternatief’ van het tweelocatiemodel.
4. Besluitvorming rondom de een eventuele integratie van de bibliotheek mee te nemen
in het traject ‘Leven Lang Leren’.
Wethouder Jongman wordt geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd.
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Wethouder Jongman interpreteert het onafhankelijke onderzoek anders en ziet daarin
juist wel voldoende onderbouwing om voor een uni-locatie te gaan.

11

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning - Het realiseren van een
zonnepark nabij Wanneperveen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6:5, lid 1 van het Besluit
Omgevingsrecht af te geven voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark
nabij Wanneperveen.

12

Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning - Het realiseren van een
zonnepark nabij Eeserwold
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om een ontwerpverklaring
van geen bedenkingen
als bedoeld in artikel 6:5, lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht af te geven voor
het realiseren van een tijdelijk zonnepark nabij Eeserwold.

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

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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