Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

09-06-2020

Tijd

9:00 - 11:00

Locatie

Kamer 2.01

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
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Jaarstukken 2019 IGSD Steenwijkerland en Westerveld
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de IGSD Steenwijkerland Westerveld.
2. Deze jaarstukken 2019 ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.
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Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet
Het college besluit:
1. De mandaatregeling aan te vullen door vaststelling van het Mandaatbesluit
vrijstelling en ontheffing Scheepvaartverkeerswet.
2. Dit besluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 juni
2020 en kan worden aangehaald als Mandaatbesluit vrijstelling en ontheffing
Scheepvaartverkeerswet.
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Het Hernieuwd Perspectief
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Het college besluit:
1. Het Hernieuwd Perspectief (HHP) inclusief bijbehorende oplegger met
adviesvragen voor de raad vast te stellen;
2. en deze ter bespreking op de Politieke Markt van 23 juni a.s. aan te bieden.
Warenmarkt en terrassen
Het college besluit:
1.Vanaf zaterdag 13 juni 2020 verplaatst de markt wekelijks naar de Goeman
Borgesiusstraat.
2. Om gemakkelijk / wekelijks meer ruimte te creëren worden de bordjes
‘invalideparkeerplaats’ zo spoedig mogelijk vervangen door pipelocks
(deelbare borden).
3. De nieuwe marktlocatie wordt in eerste instantie tot 1 oktober gehandhaafd.

Eind juli en half september zullen de corona-richtlijnen (mogelijk) anders zijn,
wordt de situatie geëvalueerd en worden (indien nodig) nieuwe afspraken
gemaakt. Er wordt geëvalueerd met (een afvaardiging van) de
marktkooplieden, de horeca en de aanwonenden.
4. Het college verleent 1 ontheffing per adres voor de zaterdag ten tijde van de
markt, om te mogen lang-parkeren in de blauwe zone in het centrum. Deze
ontheffing is alleen bedoeld voor:
a. bewoners wonend aan of met een uitrit aan het deel van de Goeman
Borgesiusstraat waar de markt gesitueerd is;
b. bewoners/gebruikers van het ‘parkeerterrein’ welke gesitueerd is achter de
bioscoop.
5.De marktkooplieden zijn (net zo als op de locatie Markt) zelf
verantwoordelijk voor het schoonmaken van de openbare ruimte na afloop van
de warenmarkt. De collega’s van de buitendienst zullen incidenteel (indien
nodig) een keer extra vegen/schoonmaken.
Wethouder Harmsma is directbetrokkene en onthoudt zich van stemming.

GESLOTEN MET 4 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats

Pagina 2

