Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

12-02-2019

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
J. de Groot, secretaris
Afwezig: -

1

Beantwoording vragen CDA zonnepark Willemsoord
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie
over zonnepark Willemsoord.

2

Beantwoording vragen CDA; grootschalig zonnepark Eesveen en capaciteit
netwerkbeheerders
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de CDA-fractie
over grootschalig zonnepark Eesveen en capaciteit netwerkbeheerders.

3

Informatienota gaswinning
Het college stemt in met de informatienota over gaswinning en besluit deze
aan de gemeenteraad te verzenden.

4

Rapportage interim bevindingen 2018
Het college besluit de rapportage interim bevindingen 2018 en de reactie
daarop voor kennisgeving aan te nemen.

5

Vergaderstukken AB Veiligheidsregio en DVO 12 februari 2019
Het college neemt kennis van de annotaties voor de vergaderingen van het AB
Veiligheidsregio IJsselland en het DVO op 13 februari 2019.

6

Overheveling van budgetten van 2018 naar 2019 (Jaarrekening 2018)
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een bedrag van € 783.000 als resultaatbestemming in de jaarrekening 2018 op
te nemen en de budgetten in 2019 weer beschikbaar te stellen.
2. Een bedrag van € 333.658 investeringen 2 jaar niet actief en die ineens ten
laste van een reserve worden gebracht, over te hevelen naar 2019.
3. Het budget voor Uitvoering notitie nieuwe energie met ingang van 2019 via
de Algemene reserve te laten lopen.

4 .Het budget voor Vormings- en ontwikkelingswerk en Overige cultuur- en
oudheidkunde met ingang van 2019 via de Algemene reserve te laten lopen.
7

Digitale (ambitie)kaart; ontsluiten informatie voor inwoners en ondernemers
Het college besluit:
1.De uitvoering van een onderzoek naar nut en noodzaak van een digitale
(ambitie)kaart voor Steenwijkerland uit te laten voeren door de firma ‘Heeren
Vijf’.
2.Voor het onderzoek € 1.425 te reserveren en dit ten laste te brengen van het
budget Communicatie (50%) en het budget Webteam (50%).

8

Beantwoording vragen fracties D66, CDA, CPB, GL en BGL over
zwangerschapsgymnastiek
college stemt in met de beantwoording van de vragen van de fracties D66,
CDA, CPB, GL en BGL over zwangerschapsgymnastiek.

9

Zienswijze Luchthavenbesluit Lelystad Airport en
Verkeersverdelingsregeling
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande zienswijze Luchthavenbesluit Lelystad Airport
en deze te ondertekenen.
2. De bijgaande regionale zienswijze op de Verkeersverdelingsregeling
Lelystad Airport te onderschrijven.

10

Informatienota herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
Het college stemt in met de informatienota over herontwikkeling Gedempte
Steenwijkerdiep en besluit deze aan de gemeenteraad te verzenden.

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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