Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

16-07-2019

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
J.C. de Groot, gemeentesecretaris

Afwezig

1

M. Scheringa, wethouder

Informatienota - Mooi Schoon 2019 - 2020
Het college stemt in met de informatienota Mooi Schoon 2019 - 2020 en besluit
de informatienota aan de gemeenteraad te verzenden

2

Informatienota over de motie "Meten is weten (tiltmeters)
Het college stemt in met de informatienota over de motie "Meten is weten
(tiltmeters)" en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te verzenden.

3

Informatienota over de winningsvergunning aardwarmte in Luttelgeest
Het college stemt in met de informatienota over de winningsvergunning
aardwarmte in Luttelgeest en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te
verzenden.

4

Zienswijzen provincie Overijssel en Overijsselse gemeenten
vrachtwagenheffing
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van de brief
zienswijzen ten aanzien van het wetsvoorstel vrachtwagenheffing van het
Ministerie van I&W.
2. een gezamenlijke zienswijze in te dienen samen met de provincie en de
overige Overijsselse gemeenten, waarbij de provincie Overijssel penvoerder
is.
3. dat vanwege afwezigheid van wethouder Scheringa om, waar nodig,
burgemeester Bats namens het college te laten reageren op en/of in te
stemmen met beperkte wijzigingen in de bijgevoegde gezamenlijke
conceptbrief met zienswijzen als gevolg van behandeling in de overige
colleges.

5

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan de Blesse Blesdijke

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de zienswijze en deze in te dienen bij de
minister van Economische Zaken en Klimaat.
2. De zienswijze ter kennisname aan de gemeenteraad, de stichting
GasDrOvF, de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en de provincie
Overijssel te verzenden.
6

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Henric de Cranestraat 183
Kuinre
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren.
2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten onder aanvulling van de motivering.

7

Uitgangspunten beleid vrijwillige inzet
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept speerpuntennotitie voor het beleid op
vrijwillige inzet.
2. in te stemmen met de voorgestelde aanpak voor participatie van
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het vervolg van het traject.
3. om de gemeenteraad het besluit en de bijgevoegde concept
speerpuntennotitie toe te sturen.

8

Nieuwe definitie voor doelgroepkinderen Voor- en vroegschoolse educatie
Het college besluit de nieuwe definitie voor de Voor- en vroegschoolse
educatie-doelgroep zoals omschreven vast te stellen.

9

Informatienota Visie voor religieus erfgoed in Steenwijkerland
Het college stemt in met de informatienota Visie voor religieus erfgoed in
Steenwijkerland en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te zenden.

10

Informatienota project realisatie beleid laaggeletterdheid
Het college stemt in met de informatienota project realisatie beleid
laaggeletterdheid en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te zenden.

11

Project Forza
Het college besluit in te stemmen met deelname aan het project Forza in het
schooljaar 2019/2020.

12

Zienswijzeverzoek fusie Omnia Wonen
Het college besluit in te stemmen met het verzenden van de gemeentelijke
zienswijze op de fusie van Omnia Wonen met Vallei Wonen.

13

Beroepschriften kwijtschelding belastingen april en mei 2019
Het college besluit:
1. het beroepschrift van 23 april 2019 gegrond te verklaren.
2. de andere twee beroepschriften ongegrond te verklaren.
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14

Beantwoording vragen van de VVD inz. transformeren agrarisch
bouwperceel naar wonen
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
VVD inz. transformeren agrarisch bouwperceel naar wonen en besluit deze
door te sturen naar de gemeenteraad.

15

Sport en Beweegbeleid
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. in te stemmen met het Wedstrijdplan als beleidskader voor sport en
bewegen.
2. in te stemmen met de financiële vertaling van het Wedstrijdplan.

GESLOTEN MET 15 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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