Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

14-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, secretaris

1

Informatienota tarief vergunning gedenksteen
Het college stemt in met de informatienota tarief vergunning gedenksteen en
besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden.

2

Deelname profiel cultuurregio Zwolle
Het college besluit in te stemmen met het verzoek van de gemeente Zwolle en
de gevraagde bijdrage van € 2.500 beschikbaar te stellen vanuit het budget
cultuur.

3

Vaststellen bestemmingsplan Giethoorn - basisschool Beulakerweg
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan 'Giethoorn - basisschool Beulakerweg' gewijzigd vast
te stellen conform de 'nota van wijziging bestemmingsplan Giethoorn basisschool Beulakerweg';
2. te reageren op de ingediende zienswijze overeenkomst het gestelde in de
reactienota 'zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Giethoorn - basisschool
Beulakerweg';
3. het bestemmingsplan Giethoorn - basisschool Beulakerweg, bestaande uit
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1708.GHNschoolgiethBP-VA01-Giethoorn-basisschool
Beulakerweg, met de daarbij behorende regels, verbeelding en bijlagen, met
inachtneming van de onder beslispunten 1. en 2. bedoelde nota's gewijzigd
vast te stellen;
4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:13 Wro vast te stellen.

4

Aandeelhoudersvergadering Wadinko NV 17 mei 2019
Het college besluit dat de gemeente als aandeelhouder akkoord gaat met:
1. de vaststelling van de jaarrekening 2018 van Wadinko N.V.;
2. de voorgestelde winstbestemming;

3. het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde bestuur en de
leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
4. de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.
5

Proces jaarrekening 2018 en begroting 2020 RSJ IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van het proces omtrent de jaarrekening 2018;
2. de ontwerpbegroting 2020 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
voor kennisgeving aan te nemen;
3. met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 van het Regionaal
Serviceteam Jeugd IJsselland geen zienswijze in te dienen.

6

Jaarstukken 2018 van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld
Het college neemt kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de IGSD S-W,
en besluit de jaarstukken 2018 van de IGSD S-W ter kennisname te brengen aan
de gemeenteraad.

7

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de
bestemming t.b.v. logiesfunctie
Het college stemt in met voorzetting van de procedure, door ter inzage legging
van het ontwerpbesluit met alle bijbehorende stukken.

8

Verslag Horizontale verantwoording archiefbeheer
Het college besluit:

9

-

in te stemmen met het bijgaande inspectieverslag van de
gemeentearchivaris;

-

het inspectieverslag ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad en
aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel;

-

de secretaris te vragen om waar nodig actie te ondernemen op de
aandachtspunten in het inspectieverslag.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over wegenonderhoud
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de VVD over
wegenonderhoud en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden.

10

Beantwoording schriftelijke vragen CPB over provinciale plannen
aanpassing N351
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van CPB over
provinciale plannen aanpassingen N351 en besluit deze aan de gemeenteraad
te verzenden.

11

Lokaal akkoord opvang-onderwijs-zorg (Samen voor Ryan)
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het akkoord 'Samen
voor Ryan' vast te stellen als beleidskader 2019 - 2023 op het gebied van
onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten en tevens als plan van
aanpak voorkomen laaggeletterdheid.

12

Herinrichting Indisch Monument
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Het college stemt in met:
13

het inrichtingsplan voor het Indisch Monument in het Slingerbos te
Steenwijk als opgenomen in de bijlage van dit advies;
een financiële mutatie van € 19.450 in de Perspectiefnota.

Concept Jaarstukken 2018 (excl. controle sociaal domein)
Het college besluit:
-

de concept jaarstukken 2018 (versie 14 mei) voor kennisgeving aan te
nemen;
de concept jaarstukken 2018 (versie 14 mei) doorgeleiden naar de Politieke
markt van 11 juni 2019;
uiterlijk 18 juni 2019 de definitieve jaarstukken 2018 (inclusief controle door
de accountant) ter vaststelling aan het college voorleggen en doorgeleiden
voor behandeling op 9 juli 2019 in de gemeenteraad.

14

Plan van aanpak stijgende kosten Jeugdhulp 2018

15

1. Het college neemt kennis van de analyse stijgende kosten jeugdhulp 2018
en het bijbehorende onderzoeksrapport;
2. Het college besluit de gemeenteraad kennis te laten nemen van de analyse
stijgende kosten jeugdhulp en de gemeenteraad advies te vragen over het
plan van aanpak Jeugdhulp.
Programma duurzaam be-leefbaar toerisme

GESLOTEN MET 15 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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