Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

01-06-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Principeverzoek Kalenberg Zuid 1 te Kalenberg
Het college besluit het verbouwen van een groepsaccommodatie naar acht
recreatieve onderkomens
wenselijk te vinden onder de volgende voorwaarden:
1. Het initiatief is milieu-hygiënisch inpasbaar;
2. Het initiatief voorziet in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein;
3. Initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en wordt in een
vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen hoe met de
inspraakreacties is omgegaan.

2

Principeverzoek Binnenweg 20 te Eesveen
Het college besluit om het wijzigen van de bestemming 'Bedrijf' naar de
bestemming 'Wonen' voor het
realiseren van een levensloopbestendige woning wenselijk te vinden onder de
volgende
voorwaarden:
1. het initiatief dient milieu-hygiënisch inpasbaar te zijn;
2. het parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd;
3. het initiatief dient te voldoen aan de waarde van de dubbelbestemming
Cultuurhistorisch Eesveen;
4. initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en wordt in een
vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen hoe met de
inspraakreacties is omgegaan.

3

Verlengen overeenkomst GGD IJsselland voor de Wet verplichte Ggz
Het college besluit in te stemmen met de verlenging van de opdracht aan GGD
IJsselland voor de uitvoering van taken in het kader van de Wet verplichte
Ggz, inclusief gewijzigde begroting en een aanvulling voor verwerking van
persoonsgegevens.

4

Beantwoording schriftelijke vragen CPB over voorgenomen sluiting
bibliotheken
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CPB
over de voorgenomen sluiting bibliotheken.

5

Beantwoording schriftelijke vragen BGL over schades bij gaswinning
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
BGL over schades bij gaswinning.

6

Beantwoording vragen D66 gronden met bestemming maatschappelijk
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66
inz. gronden met bestemming maatschappelijk.

7

Jaarstukken 2020
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat 2020 van afgerond € 4.397.000 toe te voegen aan de
Algemene reserve vrij besteedbaar.
3. De reserve Volkshuisvesting voor een bedrag van € 412.500 te compenseren
voor de bijdrage realisatie huurwoningen in de noordelijke kernen en dit
bedrag ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar te brengen.

8

Krediet verbouw De Ontmoeting in Eesveen tot dorpshuis
Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van €
656.000 voor de verbouw van De Ontmoeting in Eesveen naar een dorpshuis en
dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve vrij besteedbaar.
2. om bijgevoegde overeenkomst met de Hervormde Evangelisatievereniging
af te sluiten.

9

Informatienota - 4e Coronacompensatiepakket Algemene uitkering
Het college stelt de informatienota 4e coronacompensatiepakket Algemene
uitkering vast.

10

RES 1.0 West-Overijssel
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de
RES 1.0 West-Overijssel.

11

Conceptaanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een
recreatiewoning in Giethoorn
Het college besluit om in te stemmen met de bijvoegde conceptbrief en die te
versturen naar initiatiefnemer.

12

Inkoop Inburgering
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ontwikkelingen op het gebied van de taalroutes
in het kader van de op handen zijnde wet inburgering.
2. kennis te nemen van het voornemen om de B1 route en de Z route te
gunnen met de procedure van een enkelvoudige uitnodiging.
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13

Informatienota Benchmark formatie en kosten 2021
Het college stelt de informatienota Benchmark formatie en kosten 2021 vast.

GESLOTEN MET 13 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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