Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

16-04-2019

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
G. Smilda, loco-gemeentesecretaris

Afwezig

1

J.C. de Groot, gemeentesecretaris – met kennisgeving van afwezigheid

Jaarverslag Leerplicht 2017 – 2018
Het college besluit het jaarverslag Leerplicht 2017 - 2018 vast te stellen en deze
ter informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

2

Omgevingsvergunning Markerbroekweg 3 in Oldemarkt
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning voor de Wabo
activiteit 'het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving' (artikel 2.1, eerste lid, onder i
Wabo) te verlenen voor de onderdelen:
•omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
•handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
voor het perceel Markerbroekweg 3 in Oldemarkt.

3

Beantwoording schriftelijke vragen CPB - verbod asbestdaken & subsidie
Het college stemt in met de beantwoording van vragen van CPB over verbod
asbestdaken en subsidie.

4

Verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats in de periode 2017-2018
Het college besluit:
1. in te stemmen met het verslag over het beheer van de archiefbewaarplaats
over de periode 2017 - 2018.
2. het verslag ter informatie door te sturen naar de gemeenteraad en aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

5

Beleid zonnepanelen op land.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’ vast te
stellen.

2. een eerste fase te starten met een maximum van 125 hectare zonnepanelen
op land.
3. de realisatie van zonnepanelen op daken met onder meer partners als LTO,
BCS en de lokale energiecoöperaties extra te ondersteunen.
4. de in het hoofdstuk lusten en lasten opgenomen bijdrage voor de
gemeenschap (25%) af te dragen aan een gemeentebreed op te zetten
energietransitiefonds, waar de uitgaven van het bestuurlijke programma
Duurzaamheid gedeeltelijk uit kunnen worden gedekt.
6

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 GGD IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de concept Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 20212023 van de GR GGD IJsselland.

7

Beantwoording vragen GroenLinks over paaltjes in fietspaden en voor
grasveldjes
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van GroenLinks
over paaltjes in fietspaden en voor grasveldjes en besluit deze door te sturen
naar de gemeenteraad.

GESLOTEN MET 7 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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