Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

18-02-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

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
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Vaststellen bestemmingsplan Hammerdijk 12, Blankenham
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
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Het bestemmingsplan "Hammerdijk 12, Blankenham", bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1708.BKHHammerdijk12Bp-VG01, met bijbehorende bestanden,
ongewijzigd vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro;
Het vastgestelde bestemmingsplan "Hammerdijk 12, Blankenham" met
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Verlenen overbrengingsvergunning explosieven
Het college besluit de vergunning voor het overbrengen van explosieven ten
behoeve van het schieten met een kanon tijdens het evenement "Steenwijks
Ontzet" te Steenwijk te verlenen.
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Auteursrecht - uitzondering collegebesluit april 2018
Het college besluit om in het kader van het evenement 75 jaar vrijheid
Steenwijkerland, in afwijking van het collegebesluit van 24 april 2018, enkele
foto's uit het gemeentearchief beschikbaar te stellen ten behoeve van PR en
communicatie uitingen.
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Tarieven zwembaden 2020
Het college besluit goedkeuring te verlenen aan de tarieven van Stichting
Sportservice Steenwijkerland en Stichting zwembad 't Tolhekke over het jaar
2020
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Vitaliteitsbenchmark centrumgebieden Overijssel
Het college neemt kennis van de (samenvatting van de) resultaten van de
Vitaliteitsbenchmark Overijssel 2020.
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Rapportage Verbijzonderde Interne Controle 2019
Het college besluit de rapportage Verbijzonderde interne controle voor
kennisgeving aan te nemen.
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Beantwoording vragen D66 over 'Waar blijft Harrie?'
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van D66 over 'Waar
blijft Harrie?' en besluit deze te verzenden aan de gemeenteraad.
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Beantwoording vragen PvdA-fractie over school Giethoorn
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Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van PvdA over
school Giethoorn en besluit deze te verzenden aan de gemeenteraad.
Beantwoording vragen D66 over Adviesraad Sociaal Domein
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van D66 over
Adviesraad Sociaal Domein en besluit deze te verzenden aan de gemeenteraad
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Overheveling van budgetten van 2019 naar 2020 (Jaarrekening 2019)
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1.Een bedrag van € 698.000 als resultaatbestemming in de jaarrekening 2019 op
te nemen en de budgetten in 2020 weer beschikbaar te stellen.
2.De budgetten voor het sport- en beweegbeleid “Gezond in de Stad” (GIDS)
en “Sport en Bewegen” met ingang van 2020 via de Algemene reserve te laten
lopen.
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Beschikbaar stellen budget vanuit Bedrijfsreserve
Het college besluit het Directieteam toestemming te verlenen om vanaf het jaar
2020 jaarlijks een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het
decentraal flexibel budget en dit te dekken uit de Bedrijfsreserve
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Programmabudgetten en loonkosten
Het college besluit:
1. Op begrotingsbasis ca. 10% van het beschikbare budget van de Regiodeal
Leefbaar Giethoorn 2019 – 2022 in te zetten voor dekking van de loonkosten
gerelateerd aan de uitvoering van het programma Duurzaam Beleefbaar
Toerisme.
2. Deze afspraak ook te laten gelden voor toekomstige programma’s binnen
de daarvoor geldende kaders.
3. Indien in geval van co-financiering de begrote door te belasten kosten de
10% overschrijden, de meerkosten ten laste te brengen van het gemeentelijk
aandeel.

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

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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