Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

04-08-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A2.05 Vollenhove

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

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

1

Rapportage Verbijzonderde interne controle 2019
Het college besluit de rapportage Verbijzonderde interne controle 2019 voor
kennisgeving aan te nemen.

2

Verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2019
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de inhoud van het Verslag bezwaar- en klaagschriften
Steenwijkerland 2019;
2. kennis te nemen van de werkwijze waarbij de juridisch adviseurs van het
team organisatieadvies afspraken hebben gemaakt / zullen maken met de
betrokken teamleiders of medewerkers over de in het verslag opgenomen
leerpunten en aanbevelingen;
3. het Verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2019 ter kennisname
te sturen aan de gemeenteraad.

3

Afwijken inkoopbeleid - Aanschaf eDiensten en portaal burgerzaken
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde afwijking op het
gemeentelijke inkoopbeleid en via een enkelvoudige uitnodiging opdracht te
verstrekken aan leverancier Centric voor het leveren van een
informatiesysteem voor Burgerzaken.

4

Afwijken inkoopbeleid - Jeugdhulpvervoer
Het college besluit om in afwijking van het inkoopbeleid, in te stemmen met
een enkelvoudige uitnodiging voor het jeugdhulpvervoer aan de huidige
aanbieders.

5

Ontwerpbestemmingsplan Sint Jansklooster, Monnikenweg 52
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Sint
Jansklooster, Monnikenweg 52" en het in procedure brengen daarvan.

6

Verlenen omgevingsvergunning vervanging twee bruggen in Giethoorn

Het college besluit:
1.In afwijking van het negatieve welstandsadvies en met toepassing van de
afwijkingsbevoegdheid in artikel 4 lid 3 Bijlage II Bor de gevraagde
omgevingsvergunning voor het vervangen van twee bruggen nabij het
Binnenpad 69 in Giethoorn te verlenen.
2.Wanneer er in de toekomst bruggen vervangen moeten worden in het
beschermde dorpsgezicht Giethoorn waarbij dezelfde motivering van
toepassing is voor het afwijken van het negatieve welstandsadvies en het
afwijken van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningaanvragen na
akkoord van de portefeuillehouder onder mandaat afgedaan kunnen worden.
7

Beslissing op bezwaar Buitensingel 7 te Steenwijk - Bouwen van een
hekwerk
Het college besluit:
1.bezwaarden in hun bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
2.geen proceskostenvergoeding toe te kennen;
3.het bestreden besluit in stand te laten.

8

Plaatsen beeld 'De Schipper' van Hildo Krop aan de Woldpoort
Het college besluit in te stemmen om een bedrag van € 5.500 uit het budget
'Overige cultuur- en oudheidkunde' beschikbaar te stellen voor het plaatsen
van het beeld De Schipper van Hildo Krop en het maken van een promotiefilm.

9

Informatienota Compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten
Het college stemt in met de informatienota Compensatiepakket coronacrisis
voor gemeenten.

10

Beslissing op bezwaar Wmo afwijzing vergoeding driewielfiets
Het college besluit m.b.t. het bezwaar van 8 februari 2020, geregistreerd onder
zaaknummer 347043:
1. bezwaarde in haar bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

11

Voorstel huurcompensatie theater de Meenthe vanwege coronacrisis
Het college besluit om de huursom voor theater de Meenthe vanaf 1 maart 2020
tot 1 september 2020 niet te innen en de kosten hiervan ter hoogte van € 45.032
te dekken vanuit het nog op te zetten Vitaliteitsfonds.

12

Instellen Vitaliteitsfonds
Het college besluit:
1.De gemeenteraad voor te stellen om een bedrag ter hoogte van € 500.000
beschikbaar te stellen voor het Vitaliteitsfonds en dit bedrag ten laste van de
‘Algemene reserve – vast buffer’ te brengen.
2.In de stemmen met de Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds
Steenwijkerland (COVID-19 crisis).
3.De Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)
zo spoedig mogelijk in werking te laten treden na het besluit van de
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gemeenteraad om een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen.
4.Kennis te nemen van het werkproces Aanvragen bijdrage Vitaliteitsfonds
gemeente Steenwijkerland 2020-2021.
GESLOTEN MET 12 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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