Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

08-05-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
O. Akkerman, wethouder
J.W. Brus, wethouder
D. Oosterveen, wethouder
H.J. Frantzen-Boeve, wethouder
J. de Groot, secretaris

1

Informatienota Hulpmiddelencentrum
Het college neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het
Hulpmiddelencentrum en besluit de gemeenteraad hierover te
informeren.

2

Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio IJsselland
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de GR Veiligheidsregio
IJsselland.
2. De jaarstukken 2017 van de GR Veiligheidsregio IJsselland ter
kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

3

Vaststellen bestemmingsplan ' Vollenhove - Locatie Aan boord/Steiger'
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om;
1. het bestemmingsplan 'Vollenhove - Locatie Aan Boord/Steiger' vast te
stellen;

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wro vast te stellen.
4

Informatienota stand van zaken integratie statushouders
Het college neemt kennis van de stand van zaken integratie
statushouders en besluit deze informatie door te sturen naar de
gemeenteraad.

5

Convenant huisvesting AMV 18-/18+
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Convenant huisvesting AMV 18-/18+.
2. De portefeuillehouder te machtigen om het convenant te ondertekenen.

6

Jaarverslagen leerplicht schooljaar 2015-2016 en 2016-2017
Het college besluit:
1. De jaarverslagen Leerplicht schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 vast te
stellen.
2. De jaarverslagen ter kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden.
3. Daarna de verslagen ter kennisname te zenden aan netwerkpartners,
zoals de scholen, Raad van de Kinderbescherming en het Openbaar
Ministerie.

7

Beantwoording vragen van de fractie van het CDA over basisschool 't
Puzzels Tuk
Het college stemt in met de beantwoording van de CDA-vragen over
basisschool 't Puzzels Tuk.

8

Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding d.d. 14 mei 2018
Het college besluit dat de gemeente als aandeelhouder instemt met:
1. de jaarstukken 2017, incl. dividenduitkering;
2. het verlenen van kwijting aan de directie voor het gevoerde bestuur en
commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2017.

9

Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het adviesrapport Informatieadvies over de
toekomst van het gemeentearchief.
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2. Het college opdracht te geven om de consequenties van het aanbevolen
scenario, toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Historisch
Centrum Overijssel, nader uit te werken.
10

Verkoop wijkcentrum De Oerthe en huisvesting wijkvereniging De
Middenweg
Het college besluit:
1. Het pand De Oerthe te verkopen aan Accrete voor een bedrag van €
240.000 onder voorwaarde van een overeenkomst tussen Accrete en de
wijkvereniging over het medegebruik.
2. De financiele gevolgen van de verkoop te verwerken in de
Perspectiefnota 2019 - 2022.
3. Het besluit ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad.

11

Overdracht burgemeester Voetelinkschool en overdracht gebouw 't
Ravelijn
Het college besluit:
1. Het gebouw en terrein van 't Ravelijn conform bijgaande tekening over
te dragen aan de stichting Samenlevingsscholen en een notaris opdracht
te geven een akte van overdracht op te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen om akkoord te gaan met overdacht
van de burgemeester Voetelinkschool door het huidige bevoegd gezag,
de stichting Op Kop, aan de stichting Samenlevingsscholen.

12

Locatie samenlevingsschool de Lisdodde in Wanneperveen
Het college besluit:
1. Nader onderzoek te laten doen naar de ruimtelijke- en ecologische
mogelijkheden van de locatie ten noorden van de sportvelden.
2. Voorlopig geen stappen te ondernemen gericht op vestiging van de
school op de locatie de Wennepe.

13

Concept Jaarstukken 2017 (exclusief controle accountant)
Het college besluit het jaarverslag 2017 vast te stellen onder voorbehoud
van een (goedkeurende) verklaring van de accountant en neemt de
jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan.

14

Burgerbesluit G1000Steenwijkerland het vervolg
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Het college besluit kennis te nemen van het Burgerbesluit
G1000Steenwijkerland en het nieuwe college te adviseren de raad voor te
stellen:
1. met inachtneming van alle voorstellen opgenomen in de reader, het
Burgerbesluit als richtinggevend besluit vast te stellen en het college te
verzoeken dit Burgerbesluit op te nemen in een integraal Programma
Duurzaam Steenwijkerland;
2. bij het opstellen van dit programma ook te kijken naar logische
verbindingen in de andere processen die met de energietransitie te maken
hebben, zoals Regionale Energie- en Klimaat Strategie, samenwerking
met ondernemers, lokale initiatieven etc., zodat hiermee een integrale
aanpak ontstaat;
3. voor de uitvoering van dit programma te kijken naar de benodigde
programmagelden, te beginnen bij de in de Perspectiefnota 2019 - 2022 op
te nemen voorstellen duurzaamheid, om hiermee mogelijk de eerste
stappen te kunnen realiseren.

GESLOTEN MET 14 PUNTEN
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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