Vastgesteld openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

27-03-2018
9:00 - 12:00
B&W kamer
J.H. Bats
AANWEZIG:
J.H. Bats, burgemeester
O. Akkerman, wethouder
J.W. Brus, wethouder
D. Oosterveen, wethouder
H.J. Frantzen-Boeve, wethouder
J. de Groot, secretaris
AFWEZIG : -
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Standplaatsvergunningen - Vollenhove en Belt-Schutsloot
Het college besluit:
1. De beleidsregel "Notitie standplaatsen 2009" aan te passen zodat de
standplaats in Vollenhove, locatie parkeerterrein De Burght, ook op zaterdagen
in mag worden genomen.
2. De beleidsregel "Notitie standplaatsen 2009" aan te passen zodat de
standplaats in Belt-Schutsloot, locatie Kerklaan, ook op vrijdagen in mag
worden genomen.
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Ondersteuning Holocaust Namenmonument
Het college besluit:
1. Het initiatief voor de oprichting van een Holocaust Namenmonument in
Amsterdam te ondersteunen met een bijdrage van € 2.800.
2. De gemeenteraad te informeren over het verstrekken van de bijdrage aan het
initiatief voor de oprichting van een holocaust Namenmonument in
Amsterdam.
Stand van zaken UNESCO nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het UNESCO
nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid
Aandeelhoudersvergadering Enexis Holding N.V. d.d. 5 april 2018
Het college besluit in te stemmen dat de gemeente als aandeelhouder akkoord
gaat met:
1. De vaststelling van de jaarstukken 2017, alsmede de winstbestemming van
Enexis Holding N.V.;
2. Het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde
bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
3. De benoeming van mw. A. Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel,
als lid van de aandeelhouderscommissie;
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4. De herbenoeming van de heer P. Moerland als lid van de Raad van
Commissarissen.
Verzoek advies fusievoornemens Stichting Aves en SCPO
Het college besluit positief te adviseren over de fusie van de stichting Aves en
de stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordoostpolder.
Sponsoring openluchtspektakel 'Storm over Beulaeke'
Het college besluit:
1. Tot het aangaan van het sponsorcontract waarbij de burgemeester
wethouder Oosterveen machtigt om dit sponsorcontract te ondertekenen.
2. Een sponsorbedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het
openluchtspektakel “Storm over Beulaeke” en dit bedrag op te nemen in de
Perspectiefnota.
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Stijgende uitgaven jeugdzorg
Het college neemt kennis van de stand van zaken van de stijgende uitgaven
jeugdzorg en besluit deze informatie door te sturen naar de gemeenteraad.
.
GESLOTEN MET 8 PUNTEN
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats

