Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

12-03-2019

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

Veiligheidsstrategie 2019 - 2022 en Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 politie
Oost-Nederland
De gemeenteraad besluit om geen zienswijze in te dienen op het
Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 en de Veiligheidsstrategie 2019 - 2022 van de
politie Oost-Nederland.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te
dienen op het Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2022 en de Veiligheidsstrategie 2019
- 2022 van de politie Oost-Nederland.

2

Informatienota Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
Het college stemt in met de informatienota Beschermd wonen en
Maatschappelijke opvang en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden.

3

Standpuntbepaling wijziging Algemene voorwaarden voor toetreden tot
Rendo
Het college besluit om voorstel II uit de bijlage Alternatieven AVT Rendo
(onderbouwing noodzaak wijziging Algemene toetredingsvoorwaarden
Rendo) uit te laten werken tot een voorstel voor de
aandeelhoudersvergadering in december 2019

4

Convenant gebruik infrastructuur Concessie IJssel-Vecht
1.Het college stemt in met het "Convenant gebruik infrastructuur Concessie
IJssel-Vecht".
2.Het college besluit wethouder Scheringa te mandateren het "Convenant
gebruik infrastructuur Concessie IJssel-Vecht" namens de gemeente
Steenwijkerland te ondertekenen.

5

Duurzaamheidslening Steenwijkerland 2019
Het college besluit:
1.De regeling Duurzaamheidslening Steenwijkerland 2019 vast te stellen.

2.De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de inhoud van de
Duurzaamheidslening Steenwijkerland 2019.
3.De gemeenteraad voor te stellen het verstrekken van duurzaamheidsleningen
aan maatschappelijke organisaties en instellingen in de gemeente
Steenwijkerland vast te stellen als een aciviteit die plaatsvindt in het algemeen
belang, als bedoeld in artikel 25h en zesde lid, van de Mededingingswet.
6

Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek 'Onderzoek
informatiebeveiliging gemeente Steenwijkerland'
Het college besluit de rekenkamercommissie Steenwijkerland met bijgevoegde
conceptbrief te informeren.
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