Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

02-07-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
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Eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1.Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio
IJsselland;
2.Geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende begrotingswijziging 2019.
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Informatienota Preventiemaatregelen Armoede- en minimabeleid
Het college stemt in met de informatienota Preventiemaatregelen Armoede- en
minimabeleid en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te verzenden.
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Informatienota Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
Het college stemt in met de informatienota Samenwerking met Historisch
Centrum Overijssel en besluit de informatienota aan de gemeenteraad te
verzenden.

4

Informatienota Projectplan visie toerisme en recreatie
Het college stemt in met de informatienota Projectplan visie toerisme en
recreatie en besluit de informatienota (inclusief bijlagen) aan de gemeenteraad
te verzenden.
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Uitbreiding deelname Brede regeling combinatiefuncties
Het college besluit
1. In te stemmen met de verhoging van het deelnamepercentage aan de
regeling Brede regeling combinatiefuncties met ingang van 2020 van 80% naar
120%.
2. In te stemmen met het ondertekenen van de intentieverklaring dat
Steenwijkerland voor 120% deelneemt aan de Brede regeling
combinatiefuncties vanaf 2020.

3. In te stemmen met de realisatie van 1,84 fte aan lokale cofinanciering met
inzet van een bijdrage in uren van Stichting op Kop en Accrete met inzet van
de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en het opvoeren van de uren voor de
sportcoach binnen het programma Jongeren in Beweging.
4. In te stemmen om de extra 1,22 fte in te zetten bij de realisatie van de ambitie
om te werken aan het vergroten van de motorische vaardigheden van kinderen
in Steenwijkerland.
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Ontwerpbestemmingsplan Tukseweg 136 te Tuk (realiseren bedrijfsloods en
bedrijfswoning)
Het college besluit:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Tukseweg 136 te Tuk ter inzage te leggen en
een ieder de gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen.
2. Het ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet geluidhinder betrekking hebbend
op de Tukseweg 136 gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
3. Het ontwerp Beeldkwaliteitplan Tukseweg 136 (als bijlage opgenomen in het
bestemmingsplan) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen.
4. Geen milieu effectrapportage op te stellen op basis van de door
initiatiefnemer aangeleverde aanmeldnotitie vormvrije mer.
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Rapport onderzoek Huisvestingsopgave Wonen en Zorg
Het college besluit:
1.Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek Huisvestingsopgave
wonen en zorg gemeente Steenwijkerland.
2.In te stemmen met het als input laten dienen van de resultaten van dit
onderzoek voor woon- en ander relevant beleid, de
woningbouwprogrammering van de gemeente, voor het opstellen van
prestatieafspraken met de woningcorporaties en als afwegingskader voor
huisvestingsinitiatieven op het gebied van wonen en zorg.
3. In te stemmen met het instellen van een (interne-externe) projectgroep
waarmee, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, een uitvoeringsplan
wordt opgesteld.
4. In te stemmen met het verzenden van het rapport en de bijgevoegde
begeleidende brief naar de betrokken ketenpartners.
5. In te stemmen met het ter kennisname verzenden van het rapport aan de
gemeenteraad.
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Informatienota Motie publiek-private samenwerking Participatiewet 2020 2022
Het college stemt in met de informatienota Motie publiek - private
samenwerking Participatie 2020 - 2022 en besluit de informatienota aan de
gemeenteraad te verzenden.
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Kaders voor omgaan met initiatieven in Giethoorn lopende het visietraject
Het college besluit:
1. Alleen zonder meer medewerking te verlenen aan initiatieven die passen
binnen het geldende bestemmingsplan.
2. Het structureel al dan niet meewerken aan binnenplanse afwijkingen mede
afhankelijk te maken van het advies van de werkgroep recreatief overnachten
en de opbrengsten uit de schetssessies voor het visietraject.
3. Gedurende de onder 2 genoemde periode bij het beoordelen van aanvragen
om binnenplanse afwijking meer aandacht te besteden aan de daarvoor
geldende criteria. Dit geldt met name voor het criterium dat geen aantasting
van het woon- en leefklimaat plaats mag vinden.
4. Geen medewerking te verlenen aan initiatieven die niet passen binnen een
geldend bestemmingsplan.
5. Een uitzondering op het uitgangspunt onder 4 te maken wanneer sprake is
van een groot maatschappelijk belang.
6. De als bijlage bij dit voorstel opgenomen brief waarin dit besluit en het
proces rond de visie op Giethoorn wordt geschetst verzenden aan de
gemeenteraad.
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Actieplan werk en aanvraag ontwikkelfonds Human Capital Regio Zwolle
Het college besluit:
1. in te stemmen met het Actieplan werk.
2. in te stemmen met de verdere uitwerking van twee projecten tot aanvragen
voor het ontwikkelfonds voor 2019.

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

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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