Vastgestelde openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

22-02-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Via zoom

Voorzitter

J.H. Bats, burgemeester

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
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Ontwerp bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat
Het college besluit om:
1. Geen vormvrije m.e.r. beoordeling op te stellen;
2. het ontwerp bestemmingsplan Willemsoord - Paasloregel 60 - 62, als vervat
in het GML bestand NL.IMRO.1708.WLOPaasloregel60BP-ON-01, met
bijbehorende regels en bijlagen, in procedure te brengen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
Informatienota Dienstverlening in cijfers tweede half jaar 2021
Het college besluit in te stemmen met de informatienota over Dienstverlening
in cijfers tweede half jaar 2021
Gebruiksvergoedingen voor sport- en welzijnsaccommodaties 2022
Het college besluit:
1. De gebruiksvergoedingen voor de sport- en welzijnsaccommodaties met
ingang van het jaar
2022 te verhogen met 1,7%.
2. De gebruiksvergoedingen vast te stellen conform bijgevoegde tabel.
Vaststellen VTH uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJsselland 2022
Het college besluit het VTH-Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst
IJsselland 2022 vast te stellen.
Nadere regels subsidie Tegemoetkoming kosten controle
coronatoegangsbewijzen januari - maart gemeente Steenwijkerland
Het college besluit:
1. In te stemmen met het indienen van de aanvraag voor de regeling
specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 voor €
169.434.
2. In te stemmen met de nadere regels 'subsidie Tegemoetkoming kosten
controle coronatoegangsbewijzen januari - maart 2022 gemeente
Steenwijkerland'
De burgemeester besluit om:

3. De teamleider Samenleving en Ontwikkeling te machtigen om deze
aanvraag te ondertekenen.
6

Informatienota Dorpshuizen Steenwijkerland
Het college besluit de informatienota over dorpshuizen Steenwijkerland vast te
TB
stellen.
7
Maatwerkbudget, kindregelingen Sam & Overijssel
Het college besluit om:
TJ
1. De kindregelingen van het minimabeleid per 1 maart 2022 onder te brengen
bij Sam&Overijssel
2. In te stemmen met het ondertekenen van de overeenkomst met het
Sam&Overijssel met ingang van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2023
bijlage 1 en 2).
3. hoofdstuk 15 (Bijdrage in de kosten van het voortgezet onderwijs en het
MBO van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland per 28-2-2022 in te
trekken, bijlage 3) en hoofdstuk 16 (Bijstand voor een PC voor gezinnen
met schoolgaande kinderen van de Leidraad Participatiewet
Steenwijkerland per 28-2-2022, bijlage 3) in te trekken.
Tenslotte machtigt de burgermeester wethouder Jongman om deze
overeenkomst met Sam&Overijssel te ondertekenen.
8
Beantwoording raadsvragen GroenLinks; verzekeren maatwerk
Voorzieningen
TJ
Het college stelt de beantwoording raadsvragen GroenLinks over verzekeren
maatwerk Voorzieningen vast.
9
Beantwoording raadsvragen D66 over ondergrondse containers binnenstad
Steenwijk
BH
Het college stelt de beantwoording raadsvragen D66 over ondergrondse
containers binnenstad Steenwijk vast.
10
Beantwoording raadsvragen Groen Links inzake stand van zaken
herontwikkeling De Vijverhof
MS
Het college stelt de beantwoording raadsvragen Groen Links inzake stand van
zaken herontwikkeling De Vijverhof vast.
GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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