Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

20-04-2021

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

Kaveluitgifte woningbouw Willemsoord
Het college besluit om:
1. De resterende 6 kavels uit te geven conform het gemeentelijke uitgiftebeleid.
2. Het bestemmingsplan "Willemsoord - nieuwbouwlocatie" te wijzigen,
waardoor het mogelijk wordt gemaakt om op de middelste 4 kavels 6 sociale
rijwoningen te bouwen.

2

Ontwerpbestemmingsplan Nicolaas ter Maethstraat 2 te Steenwijk
Het college besluit om:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Nicolaas ter Maethstraat 2
te Steenwijk" en het in procedure brengen daarvan;
2. geen exploitatieplan vast te (laten) stellen en de kosten anderszins te
verhalen via de bijgesloten anterieure overeenkomst;
3. de bijgevoegde overeenkomst aan te gaan.

3

Ontwerpbestemmingsplan Burg. G.W. Stroïnkweg 71 te Zuidveen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor
de omzetting van de bestemming 'cultuur en ontspanning' naar 'wonen buitengebied' ter plaatste van de Burg. G.W. Stroinkweg 71, Zuidveen.
2. Geen aanmeldnotitie op te stellen.

4

Correctieve bestemmingsplannen wonen Steenwijk en Tuk - Vollenhove en
Blokzijl
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan correctieve herziening
wonen Steenwijk en Tuk als vervat in de GML-bestand
NL.IMRO.1708.SteenwijkTukCBP-ON01, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlage en deze als ontwerp ter inzage te leggen.
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan correctieve herziening
wonen Vollenhove en Blokzijl als vervat in de GML-bestand

NL.IMRO.1708.VollenBlokCBP-ON01, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlage en deze als ontwerp ter inzage te leggen.
3. Geen exploitatieplan vaststellen omdat er geen verhaalbare kosten als
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro zijn.
5

Aandeelhoudersvergadering BNG Bank op 22 april 2021
Het college besluit om in te stemmen met:
1. het jaarverslag boekjaar 2020;
2. het dividendvoorstel 2020;
3. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en Raad
van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2020;
4. het voorgestelde beloningsbeleid voor de leden van de Raad van
Commissarissen;
5. de benoeming van mevrouw F. de Vries, mevrouw K. Bergstein en de heer L.
Geluk als lid van de Raad van Commissarissen en
6. het voorstel om de heer H. Arendse als voorzitter van de Raad van
Commissarissen te benoemen.
Het college besluit een volmacht af te geven aan de teamleider
Organisatieadvies om namens de gemeente Steenwijkerland deel te nemen aan
de stemmingen tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021.

6

Informatienota Wapenfeiten stichting Weerribben-Wieden
Het college stelt de informatienota Wapenfeiten stichting Weerribben-Wieden
vast.

7

Informatienota - Inwonersinitiatieven zijn goud waard - Acties LTA
Het college stelt de informatienota Inwonersinitiatieven zijn goud waard Acties LTA vast.

8

Informatienota Factsheet impact coronacrisis op jongeren
Het college stelt de Informatienota Factsheet impact coronacrisis op jongeren
vast.

9

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over onze Molukse medemens
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen D66 over onze
Molukse medemens.

10

Beantwoording schriftelijke vragen BGL over opzeggen bibliotheek uit
Hoogthij
Het college stemt in met de beantwoording schriftelijke vragen BGL over
opzeggen van de Bibliotheek uit Hoogthij.

11

Memorandum van overeenstemming Landstede
Het college stemt in met de samenwerking met Landstede conform bijgevoegd
memorandum van overeenstemming.
De burgemeester besluit wethouder A.M. Harmsma te mandateren om namens
het college het memorandum van overeenstemming te tekenen.
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12

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CU lokaal preventieakkoord
Het college stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de
fractie CU inz. het lokaal preventieakkoord.

13

Subsidieregeling stimulering vitale binnenstad Steenwijk 2021
Het college besluit de Nadere regels subsidie stimuleren vitale binnenstad
Steenwijk 2021 met bijbehorend aanvraagformulier vast te stellen.

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

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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