Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

17-09-2021

Tijd

9:00

Locatie

Kamer A1.32

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

Beantwoording raadsvragen D66 MKB-vriendelijkste gemeente
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen D66 over
MKB-vriendelijkste gemeente.

2

Advies Adviesraad Sociaal Domein op raadsvoorstel rol en positie
NoordWestGroep en reactie hierop
Het college neemt kennis van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein op
het raadsvoorstel rol en positie NoordWestGroep in uitvoering
participatietaken en stemt in met de reactie hierop. Het college besluit het
advies van de Adviesraad Sociaal Domein en reactie hierop toe te voegen aan
de raadstukken voor de behandeling in de Politieke Markt (21 september) en
Raad (28 september).

3

Beantwoording raadsvragen D66 Camping ‘t Kappie
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen D66 over
Camping ’t Kappie.

4

Accountantsverslag 2020
Het college besluit om in te stemmen met de reacties op de bevindingen in het
accountantsverslag 2020.

5

Vervolgscenario’s vaststelling subsidies maatschappelijke organisaties
Het college besluit te kiezen voor scenario 3a, aanpassen van de ASV zodat
theater de Meenthe en vergelijkbare maatschappelijke instanties kunnen
volstaan met het aanleveren van een beoordelingsverklaring bij de
jaarrekening.

6

Ruimte voor (boven)regionale woningbehoefte in Steenwijk
Het college besluit de bijgevoegde scenario’s aan te bieden aan de
gemeenteraad voor een opiniërende behandeling in een politieke markt.

7

Ontwikkelkader project station Steenwijk
Het college besluit:

8

1. kennis te nemen van het document “Ontwikkelkader project station
Steenwijk” en in te stemmen met de uitgangspunten op hoofdlijnen
(voorrang schone mobiliteit, ruimte voor interactie en verbinding en
toekomstbestendig aan het spoor)
2. kennis te nemen van het waardestellend onderzoek voor het
stationsgebouw
3. kennis te nemen van het onderzoek naar hotel – en zakelijke
marktvoorzieningen in de stationsomgeving
4. kennis te nemen van de resultaten van de enquête onder inwoners en
reizigers
5. kennis te nemen van de inventarisatie omtrent bezoekersaantallen en
reizigersgegevens.
Financiële participatie retailplatform “I love Steenwijkerland”
Het college besluit
1. in te stemmen om een eenmalige subsidie van € 20.000 te verstrekken aan
initiatiefneemsters voor de ontwikkeling en uitrol van het digitale platform “I
love Steenwijkerland”, onder de voorwaarde dat het initiatief minimaal 3 jaar
in stand/ operationeel dient te worden gehouden en aan de verplichting dat
minimaal 50 bedrijven deelnemen wordt voldaan.
2. in te stemmen met het versturen van bijgaande beschikking
subsidieverlening aan initiatiefneemsters waarin het bedrag wordt toegezegd.

GESLOTEN MET 8 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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