Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

28-09-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
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Beroepschrift tegen afwijzing kwijtschelding gemeentelijke
belastingen
Het college stemt in met een beroepschrift voor tegen de afwijzing van
een verzoek om kwijtschelding. De belastingplichtige heeft de vereiste
gegevens niet (volledig) verstrekt.
Vaststellen bestemmingsplan Woldlakeweg 2, Scheerwolde
Het college besluit de raad voor te stellen:
het bestemmingsplan Scheerwolde - Woldlakeweg 2 (bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand NL.IMRO.1708.SCWwoldlakeweg2BP-ON01, met bijbehorende regels,
verbeelding en bijlagen), ongewijzigd vast te stellen.
Reglement draagvlakmeting BIZ 2022
Het college stemt in met het reglement draagvlakmeting BIZ 2022.
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Invoeren en ondertekenen van het convenant VoorzieningenWijzer
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het convenant tussen de gemeente en de
woningbouwcorporaties. Na akkoordverklaring het convenant
ondertekenen.
2. Wethouder Jongman te mandateren om het convenant te
ondertekenen.
Beantwoording raadsvragen Tuinen van Marxveld
Het college stelt de beantwoording van de vragen PvdA over tuinen van
Marxveld vast.
Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Het college besluit:
1.Te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen door het
onderstaand besluit vast te stellen.
Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

1. Het college besluit de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens
toeslagpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire
bedrag van € 30.000,- vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
2. Het college verleent de kwijtschelding ambtshalve als het gaat om de
publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
3. Het college keurt goed dat de gemeenteambtenaar belast met de
invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding
ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het
beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
4. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen verleent kwijtschelding van een belastingaanslag aan een
gedupeerde ouder bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop
Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van
overeenkomstige toepassing is.
5. Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de
Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.
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2. Het college besluit de reeds in de periode 1-1-2017 tot en met 31-122020 afbetaalde gemeentelijke vorderingen van ouders en diens
toeslagpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de
kinderopvangtoeslag en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag
van € 30.000, kwijt te schelden en keurt goed dat de gemeenteambtenaar
belast met de invordering van gemeentelijke belastingen deze
kwijtschelding ambtshalve verleent.
Principeverzoek Amsterdamselaan 4-6 te Willemsoord
Het college stemt in met om het oprichten van een "glamping" als
nevenactiviteit wenselijk te vinden onder de volgende voorwaarden:





Het initiatief is milieu-hygiënisch inpasbaar;
het initiatief voorziet in voldoende parkeerplaatsen op eigen
terrein;
het initiatief wordt landschappelijk goed ingepast door middel
van KGO;
het initiatief wordt planologisch geborgen middels een
bestemmingsplan;
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initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en
wordt in een vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen
hoe met de inspraakreacties is omgegaan.

Eeserwold, Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Wonen ( Eeser Landgoed
en Eeser Buiten)
Het college besluit om de reactienota zienswijzen vast te stellen en
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de reactienota zienswijzen.
2. Het Beeldkwaliteitsplan Landgoed De Woldberg van 18 augustus
2021 vast te stellen.
3. De Welstandsnota te wijzigen zodat het Beeldkwaliteitsplan
Landgoed De Woldberg van 18 augustus 2021 het Beeldkwaliteitsplan
van 2005 gedeeltelijk vervangt.
Samenwerkingsovereenkomst Europese aanbesteding openbare
laadinfrastructuur
Het college besluit:
1. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie
Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de
volgende afspraken zijn vastgelegd:
1. Provincie Overijssel worden mandaat en volmacht
verleend om namens de gemeente een openbare Europese
aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle
deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen
besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot
het ondertekenen van de concessieovereenkomst.
2. Provincie Overijssel worden mandaat en
volmacht verleend om namens de gemeente het
contractmanagement met de concessiehouder te voeren
gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.
3. Provincie Overijssel worden mandaat en volmacht verleend
om namens de gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn
te verlengen, conform de verlengingsopties in het
Beschrijvend Document. De provincie treedt hierover uiterlijk
6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en
exploitatietermijn in overleg met de gemeente.
4. Provincie Overijssel worden mandaat en volmacht verleend
voor, indien nodig, het inzetten van de optie om een
concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De
concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer en
onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal,
monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode
na 2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt
hierover uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de
concessievergoeding in overleg met de gemeente.
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2. De aangegane samenwerkingsovereenkomst met de gemaakte
afspraken ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
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Najaarsnota
Het college stelt de raad voor:
1. De najaarsnota 2021 vast te stellen.
2. Het krediet Kallenkote 2e fase te verhogen voor zowel de uitgaven
als de inkomsten met € 165.000.
3. Het krediet voor aanschaf van een voertuig sport € 70.000 in 2021
in te trekken en weer op te nemen in de primitieve begroting 20222025.
4. Het krediet aankoop grond school Giethoorn te verlagen met €
80.000
5. Het krediet De Klosse te verlagen met € 11.876 (uitgaven 40.000 en
bijdrage provincie Overijssel € 28.125
6. Het krediet openbare ruimte school Giethoorn te verhogen met €
60.000
7. Geen einddatum te verbinden aan de reserve Sociaal domein

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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