Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

27-11-2018

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. de Groot, secretaris
12.30 - 13.00: Communicatie (Marcel de Werd)

1

Financieringsovereenkomst BNG
Het college stemt in met de gewijzigde financieringsovereenkomst BNG.

2

Aanpassing portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging college bij
instellingen
Het college besluit om in te stemmen met:
•de bestuurlijke vertegenwoordiging bij de Noordwestgroep en de
Omgevingsdienst IJsselland door wethouder Bijl;
•de (nieuwe) bestuurlijke vertegenwoordiging in het Dagelijks- en Algemeen
bestuur van de IGSD Steenwijkerland - Westerveld;
•de wijziging in de portefeuilleverdeling op het gebied van de
grondexploitaties (van wethouder Harmsma naar wethouder Scheringa).

3

Gebruiksvergoedingen sport- en welzijnsaccommodaties 2019
Het college besluit om:
1.De gebruiksvergoedingen voor de sport- en welzijnsaccommodaties met
ingang van het jaar 2019 te verhogen met 0,1% en geen BTW meer in rekening
te brengen.
2.De gebruiksvergoedingen vast te stellen conform bijgevoegde tabel.

4

Brief advies winningsplan De Blesse-Blesdijke
Het college stemt in met het advies aan de minister over het winningsplan De
Blesse -Blesdijke zoals verwoord in bijgaande brief.

5

Brief adviesraad Sociaal domein over arbeidsgehandicapten

Het college besluit om in te stemmen met de bijgevoegde beantwoordingsbrief
over arbeidsgehandicapten voor de Adviesraad Sociaal domein
Steenwijkerland.
6

Beantwoording vragen van de fractie van GroenLinks over de
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor studenten
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de fractie van
GroenLinks over de kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor
studenten.

7

Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn
Het college:
1. neemt kennis van de routekaart bootverhuur- en vaarbeleid.
2. stemt in met het handhaafbaar maken van de vaarverordening (voorstel
volgt 1e kwartaal 2019 inclusief inzicht in personele- en financiële
consequenties).
3. besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde brief.
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