Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

02-10-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
T. Jongman, wethouder
J. de Groot, secretaris
Afwezig:
O. Akkerman, wethouder

1

Beantwoording schriftelijke vragen CPB inzake Vereniging van Plaatselijk
Belang en Wijkverenigingen
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CPB
inzake Verenigingen van Plaatselijk Belang en Wijkverenigingen.

2

Ondertekening verklaring deelname Brede regeling combinatiefuncties
2019-2022
Het college besluit in te stemmen met:
1. verlenging van deelname aan de Brede regeling combinatiefuncties voor de
periode van 2019 tot en met 2022.
2. vooruitlopend op de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid en sport- en
beweegbeleid, het deelnamepercentage aan de Brede regeling
combinatiefuncties te verhogen naar 80% (6,12 fte).
3. ondertekening van de verklaring deelname Brede regeling
combinatiefuncties voor deelname met 80%, onder voorbehoud van toekenning
van het extra benodigde budget door de gemeenteraad hiervoor in de
begroting van 2019-2022.

3

Overeenkomst SO+ en SO++-klassen 't Ravelijn
Het college besluit in te stemmen met een afwijking op het gemeentelijke
inkoopbeleid, te weten een enkelvoudige uitnodiging aan de stichting
Samenlevingsscholen via bijgevoegde overeenkomst.

4

Vergaderstukken AB Veiligheidsregio IJsselland en DVO
Het college neemt kennis van de geannoteerde agenda's voor de vergaderingen
van het AB Veiligheidsregio IJsselland en het DVO van 3 oktober 2018.

5

Beantwoording raadsvragen van Pvda over herinrichting Markt Steenwijk

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen van PvdA over
herinrichting van de markt.
6

Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake subsidieregeling
voor amateursportorganisaties
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
CDA fractie inzake subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

7

Verlenen financiële bijdrage ijsbaan op de Markt te Steenwijk
Het college besluit:
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 27.500 aan Steenwijk
Vestingstad als bijdrage voor de te realiseren ijsbaan op de Markt onder de
volgende condities:
•Er dient een aantrekkelijk programma voor specifieke groepen te worden
opgesteld door Steenwijk Vestingstad. Het gaat hierbij om jeugd, maar ook
voor groepen waarvoor meedoen minder vanzelfsprekend is als bijvoorbeeld
ouderen, mensen met een beperking eventueel in combinatie met
mantelzorgnetwerk;
•In de programmering en uitstraling dient benadrukt te worden dat de ijsbaan
er is voor geheel Steenwijkerland (alle kernen);
•Na afloop van de ijsbaanperiode draagt Steenwijk Vestingstad zorg voor een
financieel en inhoudelijke evaluatie naar de gemeente.
2. De bijdrage tot € 15.000 te dekken uit bestaande budgetten (sport,
evenementen en economie) en het restantdeel van € 12.500 als overschrijding
van het budget economie te accepteren.
3. Met Steenwijk Vestingstad in overleg te treden over de continuïteit van de
ijsbaan in de komende jaren in relatie tot de financiële steun van de gemeente.

8

Begeleidende brief Najaarsnota 2018
Het college wordt voorgestelde bijgaande brief vast te stellen en deze
gelijktijdig met de Najaarsnota 2018 te verzenden naar de gemeenteraad.
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