Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

25-06-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, gemeentesecretaris

1
MS

Informatienota Addendum Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Steenwijkerland 2019
Het college stemt in met de informatienota Addendum Integraal
Huisvestingplan Onderwijs Steenwijkerland 2019 en besluit deze aan de
gemeenteraad te verzenden.

2

Jaaropdracht 2019 Omgevingsdienst IJsselland

TB

Het college besluit, de Jaaropdracht 2019 van de Omgevingsdienst IJsselland
goed te keuren en te ondertekenen.

3

Beslissing op bezwaarschrift Bultweg 18, De Bult

BH

Het college besluit:
•het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
•bezwaarden in hun bezwaar niet ontvankelijk te verklaren;
•het bestreden besluit in stand te laten.

4

Zienswijzeverzoek verkoop Blokzijlseweg 8 Scheerwolde

MS

Het college besluit In te stemmen met het verzenden van de gemeentelijke
zienswijze op de verkoop van het pand aan de Blokzijlseweg 8 te Scheerwolde.

5

Beantwoording schriftelijke vragen VVD inz. Financiële effecten plan van
aanpak jeugdhulp

TJ

Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
VVD inz. financiële effecten plan van aanpak jeugdhulp en besluit deze door te
sturen naar de gemeenteraad.
6

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

BH

Het college besluit:
de jaarverantwoording Kinderopvang 2018 voor kennisgeving aan te nemen;

de jaarverantwoording Kinderopvang 2018 ter kennisname te verzenden aan
de gemeenteraad.
7

Financiële gevolgen meicirculaire 2019

MS

Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 te verwerken in de
najaarsnota 2019 en de
programmabegroting 2020 - 2023.
2. De gemeenteraad te informeren met een informatienota.

8

Informatienota financiële gevolgen meicirculaire 2019

MS

Het college stemt in met de informatienota financiële gevolgen meicirculaire
2019 en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden.

9

Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Tuk

MS

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het voorstel om basisschool en dorpshuis Tuk tot
uitvoering te laten komen op het terrein van de scouting.
2. In te stemmen met het voorstel om eenmalig een krediet van € 1.031.000
beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van de scouting en dit ten laste van
de Algemene reserve vrij besteedbaar te laten komen.
3. In te stemmen met het voorstel om na aankoop het perceel te splitsen en
deels te verkopen voor € 375.000. Dit bedrag ten gunste te laten komen van de
Algemene reserve vrij besteedbaar.
4. In te stemmen met het voorstel om een krediet van € 761.664 in te trekken,
wat leidt tot een eenmalig voordeel van € 100.000 in de Algemene reserve vrij
besteedbaar in 2021 en een structureel voordeel van € 25.275 vanaf 2021.
5. De financiële consequenties van beslispunten 2, 3 en 4 te verwerken in de
Programmabegroting 2020-2023.

GESLOTEN MET 6 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot
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