Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
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20-02-2018
9:00 - 12:00
B&W kamer
J.H. Bats
J.H. Bats, burgemeester
O. Akkerman, wethouder
J.W. Brus, wethouder
H.J. Frantzen-Boeve, wethouder
D. Oosterveen, wethouder
J. de Groot, secretaris
D.J. Cazemier, loco-secretaris
AFWEZIG : -

Omschrijving
Startnotitie aanpak nieuw sportstimulerings- en beweegbeleid
Het college stemt in met de voorgestelde aanpak zoals omschreven in de
bijgevoegde startnotitie sportstimulerings- en beweegbeleid om te komen tot nieuw
sport- en beweegbeleid voor de periode 2019-2021, en deze ter kennisname naar de
raad te sturen
Bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het
intern verbouwen van een kantoorgebouw naar woongebouw met 23
appartementen op de locatie Stationsplein 10, 10A t/m H, K t/m N en P t/m Z in
Steenwijk
Het college besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. bezwaarden J.H. Tromp Meestersstraat 9, Willem de Zwijgerstraat 24, 25, 26, 28,
30, 34 en Harmen van Swinderenstraat 31 in hun bezwaren niet-ontvankelijk te
verklaren;
2. bezwaarde De Meenthe in haar bezwaren ontvankelijk te verklaren;
3. bezwaarden J.H. Tromp Meestersstraat 13, 19, 21, en 23 in hun bezwaren
ontvankelijk te verklaren;
4. de bezwaren van bezwaarden genoemd onder punt 2 en punt 3 ongegrond te
verklaren, onder aanvulling van de motivering van het bestreden besluit als
bedoeld in de brieven van het college van 13 november 2017, 7 december 2017, en
22 januari 2018.
Kernnet fiets Overijssel
Het college besluit het Kernnet Fiets Overijssel vast te stellen.
Beantwoording vragen CDA-fractie inzake Pleegzorg tot 21 jaar
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie.
Vaststellen bestemmingsplan 'Leiweg 7 Steenwijkerwold'
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan 'Leiweg 7 Steenwijkerwold ' vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wro vast te stellen.
Beantwoording vragen PvdA-fractie - Sponsoring PEC Zwolle
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Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen van de
PvdA-fractie.
Informatienota uitkomsten inwonersonderzoek 2017
Het college besluit kennis te nemen van het inwonersonderzoek 2017 en de raad
hierover te informeren door het toesturen van de eindrapportage en bijlage met
samenvattingen per thema.
Machtiging voor ondertekening document integraal huisvestingsplan Onderwijs
Het college besluit:
1. er mee in te stemmen dat wethouder Frantzen-Boeve wordt gemachtigd het
document onderschrijving Integraal Huisvestingsplan Onderwijs te ondertekenen
2. dat de burgemeester, de heer Bats, mevrouw Frantzen-Boeve mandateert voor
het ondertekenen van het document.
Beantwoording raadsvragen fractie CPB inzake De Lisdodde
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen van de fractie CPB
inzake De Lisdodde.
Beantwoording vragen CDA inzake De Lisdodde
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen van de fractie CDA
inzake De Lisdodde.
Presentatie Benchmark IGSD
Het college besluit om de agendacommissie van de gemeenteraad te verzoeken om
bureau Berenschot voor de raad op 13 maart a.s. een presentatie te laten verzorgen
over de uitkomsten van het benchmarkonderzoek bedrijfsvoeringskosten en
formatieomvang van de IGSD.
Uitstel vaststelling bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en Van Speijkstraat
Het college besluit om het B&W besluit van 13 februari 2018 om de raad voor te
stellen:
a. het bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en Van Speijkstraat vast te stellen
b. niet over te gaan tot het vaststellen van een exploitatieplan,
in te trekken.

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

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats

