Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

05-01-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

via Zoom

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

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten
Het college besluit in te stemmen met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Fonds Gehandicaptensport en de
gemeente Steenwijkerland betreffende Uniek Sporten.
De burgemeester besluit de teamleider te machtigen de
samenwerkingsovereenkomst tussen Fonds Gehandicaptensport en de
gemeente Steenwijkerland betreffende Uniek Sporten te ondertekenen.

2

Afwijken inkoopbeleid - Aanbesteden dooimiddelen gladheidbestrijding
Het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid en in te stemmen met een
collectieveaanbesteding van dooimiddelen voor de gladheidbestrijding.

3

Verzoek wijzigen bestemming Jonenweg 1f Giethoorn
Het college besluit medewerking te verlenen aan het wijzigen van de
bestemming van 'Bedrijf' naar 'Wonen' voor het perceel Jonenweg 1f in
Giethoorn.

4

Ontslag op verzoek van lid commissie bezwaarschriften
Het college besluit mevrouw mr. W.J. Reinders op eigen verzoek te ontslaan als
lid van de Algemene kamer van de commissie bezwaarschriften per 31
december 2020.

5

Beantwoording vragen VVD inz. openingstijden gemeentehuis
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD inz.
openingstijden gemeentehuis vast.

6

Informatienota Overdracht stedelijk water
Het college stelt de informatienota Overdracht stedelijk water vast.

7

Verkeersbesluit breedtebeperking Dorpsgracht Giethoorn
Het college besluit:
1. Het verkeersbesluit tot instelling van een maximaal toelaatbare breedte van

1,80 meter voor alle schepen in de Dorpsgracht te Giethoorn, vanaf de
Volkensvaart (paal 5) tot aan de Molenvaart (paal 1) vast te stellen en geldend
tijdens officiële feestdagen en in de zomervakantie tussen 11.00 en 17.00 uur.
2. Het ontheffingenbeleid op het verkeersbesluit vast te stellen.
8

Ontheffingenbeleid elektrisch varen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontheffingenbeleid elektrisch varen Steenwijkerland.
2. Verhuurboten ontheffing te verlenen om elektrisch te varen tot 1 januari
2023.
3. Rondvaartboten ontheffing te verlenen om elektrisch te varen tot 1 januari
2031.

GESLOTEN MET 8 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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