Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

06-03-2018
9:00 - 12:00
B&W kamer
J.H. Bats
J.H. Bats, burgemeester
O. Akkerman, wethouder
J.W. Brus, wethouder
D. Oosterveen, wethouder
H.J. Frantzen-Boeve, wethouder
J. de Groot, secretaris
D. Cazemier, loco-secretaris
AFWEZIG : Gast: D.J. Nauta

Nr
1
DF

2
OA

3
WB

4
WB

Omschrijving
Beantwoording aanvullende raadsvragen CU-fractie d.d. 16 januari
2018 over hoge rente GKB Drenthe
Het college besluit de raad te informeren over de beantwoording
aanvullende raadsvragen van de CU-fractie d.d. 16 januari 2018.
Procedure verkoop Maatschappelijk vastgoed
Het college besluit de in het voorstel genoemde stappen toe te voegen
als nadere uitwerking op het genomen collegebesluit ‘afwegingskader
verkoop maatschappelijk vastgoed’ van 11-08-2015.
Kadernota 'Financieel beleid gemeente Steenwijkerland 2018'
Het college besluit tot het:
1. vaststellen van het 'Mandaatbesluit taakvelden/projecten en Regeling
budgethouders 2018';
2. vaststellen van de 'Kadernota financieel beleid gemeente
Steenwijkerland 2018';
3 . intrekken van het 'Mandaatbesluit beleidsproducten c.a. projecten en
Regeling budgethouders begroting en kredieten 2009';
4. intrekken van het 'Mandaatbesluit beleidsproducten c.a. projecten en
Regeling budgethouders begroting en kredieten 2009';
5. intrekken van de 'Kostenmix gemeente Steenwijkerland 2006';
6. intrekken van de 'Nota Rentetoerekeningsbeleid gemeente
Steenwijkerland 2006'.
Conceptaanvraag Agro Giethoorn voor nieuwe activiteiten op Jan van
Nassauweg 2 Giethoorn
Het college besluit:
1. Agro Giethoorn te laten weten in het gemeentelijk beleid
aanknopingspunten te zien voor de bestemmingsplanwijziging Jan van
Nassauweg 2 in Giethoorn, maar dat nadere uitwerking en
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onderbouwing noodzakelijk is omdat - gelet op de locatie - de
randvoorwaarden kritisch zijn.
2. Agro Giethoorn door middel van bijgevoegde brief te vragen de
conceptaanvraag op haalbaarheid uit te werken.
5
Samenvoeging gemeentelijke toegang Wmo, jeugd en participatie
OA
Het college neemt kennis van de bevindingen in de eindrapportage
‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en integraal’ en het
bijbehorende transitieplan en besluit:
1. de in het onderzoek voorgestelde herpositionering van de
toegangstaken die nu bij de IGSD zijn belegd nader uit te werken;
2. met bijgevoegde brief – het bestuur van de IGSD te informeren over
het genomen besluit;
3. met bijgevoegd persbericht – de pers te informeren over het genomen
besluit;
4. de kosten voor de nadere uitwerking (projectleider, juridische
ondersteuning) á € 65.000 voor de periode april 2018 – juli 2018, te
dekken uit het frictiebudget IGSD/NoordWestGroep en de
gemeenteraad hierover in de perspectiefnota te informeren;
5. de gemeenteraad kennis te laten nemen van het voorstel, de
eindrapportage ‘Toegang sociaal domein: Dichtbij, laagdrempelig en
integraal’ en het bijbehorende transitieplan. Hiermee geeft het college
de gemeenteraad tevens inzage in het tijdspad en het moment waarop
conform artikel 32 Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en
Westerveld aan de gemeenteraad het voorgenomen besluit voor
toestemming wordt voorgelegd.
GESLOTEN MET 5 PUNTEN
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats

