Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

06-07-2021

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

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

Beleidsregels verlenging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK)
Het college besluit de beleidsregels Verlenging Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) Steenwijkerland vast te stellen.

2

Vaststellen bestemmingsplan Burg. G.W. Stroïnkweg 71 in Zuidveen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingplan Burg. G.W. Stroïnkweg 71, Zuidveen, bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand
NL.IMRO.1708.ZDVburgstroink71BP-ON, met bijbehorende regels,
verbeelding en bijlagen, ongewijzigd vast te stellen.
1. Geen leges - op grond van de legesverordening- in rekening te brengen voor
de bestemmingsplanwijziging.

3

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Het college besluit in te stemmen met de nieuwe generieke standaard
achtervangovereenkomst en deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend terug te
sturen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

4

Pakhuis Tukseweg 27
Het college besluit het verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut d.d.18
oktober 2019 om het pakhuis van de voormalige Welkooplocatie, aan de
Tukseweg 27 te Steenwijk, aan te wijzen als gemeentelijk monument alsmede
het verzoek d.d. 4 januari 2021 om de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk
monument van het pakhuis aan de Tukseweg 27 onmiddellijk op te starten af
te wijzen.

5

Gewijzigd vaststellen nadere regels vitaliteitsfonds
Het college besluit de ''Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland
(COVID-19 crisis)" aan te passen zoals omschreven in de was-wordt-tabel die
onderdeel uitmaakt van dit collegevoorstel.

6

Informatienota Vitaliteitsfonds

Het college stelt de informatienota vitaliteitsfonds vast.
7

Informatienota (sociale)woningbouwprojecten
Het college stelt de informatienota (sociale)woningbouw vast.

8

Ontwerpbestemmingsplan Tukseweg 1 Steenwijk
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk,
Tukseweg 1 (NL.IMRO.1708.STWTukseweg1-ON02) en het in procedure
brengen daarvan.
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