Vastgestelde openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

01-09-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A2.05 Vollenhove

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

Afwijking inkoopbeleid voor wijziging software licenties Cognos
Het college besluit, in afwijking van het gemeentelijk inkoopbeleid, met een
enkelvoudige uitnodiging de opdracht voor aanschaf van Cognos licenties te
geven aan Centric.

2

Vitaliteitsonderzoek Overijssel
Het college neemt kennis van het Vitaliteitsonderzoek Overijssel 2020 en
besluit dit onderzoek ter informatie door te sturen naar de raad.

3

Vaststelling bestemmingsplan Scheerwolde - Verplaatsen 8 woningen
dorpsuitbreidingsplan
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan 'Scheerwolde - Verplaatsen 8 woningen
dorpsuitbreidingsplan', bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in de GML-bestand NL.IMRO.1708.SCWherzdorpsuitbBP-VA01 met de
bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Scheerwolde- Verplaatsen 8 woningen
dorpsuitbreiding' met bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

4

Planschade Schaarweg 28 Sint Jansklooster
Het college besluit het advies van de SAOZ over te nemen en de aanvraag voor
tegemoetkoming in schade af te wijzen voor Schaarweg 28 in Sint Jansklooster.

5

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake verliezen Eeserwold
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen D66
inzake verliezen Eeserwold.

6

Nationaal Park Weerribben-Wieden – Nationaal Park Nieuwe Stijl
1. Het college neemt kennis van het Projectplan Nationaal Park Nieuwe Stijl
2. Het college neemt kennis van de aanvraag voor subsidie bij het Rijk en de
daarmee samenhangende financiële ondersteuning door de provincie

Overijssel
3. Het college besluit:
3.1 de concept motie bij de VNG, betreffende de structurele financiering van
Nationale Parken te ondersteunen.
3.2 dit door te zenden als informatienota naar de raad
7

Consultatie vaar- en verhuurbeleid
Het college besluit het voorgenomen vaar- en verhuurbeleid te presenteren aan
belanghebbenden.

8

Informatienota Rapportage "Grip op financiën sociaal Domein"
Het college besluit
1. de informatienota vast te stellen en met het onderzoek “Grip op financiën
sociaal domein“ door te sturen naar de gemeenteraad.
2. het college besluit kennis te nemen van het rapport van "Grip op financiën
sociaal domein" van 4 augustus 2020.
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