Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

21-01-2020

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
M. Scheringa, wethouder
Afwezig: A.M. Harmsma

1

Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid
Berichtenbox
Het college besluit om:
1.de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen per 2020 ook aan te
bieden via MijnOverheid Berichtenbox.
2.inwoners die geen Berichtenbox hebben óf in de Berichtenbox hebben
aangegeven geen digitale post van de gemeente te willen ontvangen de aanslag
gemeentelijke belastingen op papier te blijven aanbieden.

2

Vijfde wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1.het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de
Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland;
2.geen zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit van de GGD IJsselland om
lid te worden van de WSGO.

3

Samenwerkingsovereenkomst SUN-gemeenten voor aanbesteding
leerlingenvervoer
Het college besluit de samenwerkingsoverkomst Europese openbare
aanbesteding leerlingenvervoer Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder (zie
bijlage) aan te gaan om de onderlinge rechten en plichten tussen de 3
samenwerkende gemeenten bij de Europese aanbesteding van het
leerlingenvervoer vast te leggen.
De burgemeester besluit mevrouw H. (Ria) Twerda te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Steenwijkerland te
ondertekenen.

4

Beantwoording schriftelijke vragen van D66 inz. stemproces marktbank
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66
inz. het stemproces marktbank en besluit deze door te geleiden aan de raad.

5

Beantwoording schriftelijke vragen BGL m.b.t. Duurzaam varen
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
BGL m.b.t. Duurzaam varen en besluit deze door te geleiden aan de raad.

6

Ontwerpbestemmingsplan Tukseweg 1 in Steenwijk
Het college besluit:
1. In te stemmen met het afwijken van de lichte TNO-norm.
2. De “Reactienota inspraakreacties Voorontwerp Bestemmingsplan Tukseweg
1, Steenwijk” vast te stellen en de indieners van een inspraakreactie met een
afschrift van de reactienota te informeren.
3. In te stemmen met de ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Tukseweg 1
(NL.IMRO.1708.STWTukseweg1-ON01) en het in procedure brengen ervan.

GESLOTEN MET 6 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
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de burgemeester,
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Pagina 2

