Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland
Datum:

28 februari 2017

Aanvang:

19.30 uur

Plaats:

raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk

Aanwezig:
Voorzitter: de heer J.H. Bats, burgemeester
Griffier: mevrouw A. ten Hoff
Leden:
De dames:
A. Doorenspleet, T. Bijl-Oord, C. Haveman-Regeling, F.B. Kersjes-Holweg,
V. Weemstra-van Dorsten, G.C. Kuperus-Hartink, T. Jongman-Smit en J. Willemsen-Post
De heren:
A.G. Bus, J.W. van Dalen, L.F. Greven, A.M. Harmsma,
S.P. van Hemmen, A.W. Stapel, J.P. Vredenburg, F.W. Hoekstra, L. Lassche, R. Lassche, M. Scheringa, T.
Holterman, W.H. Sommer, J.C. Cordes, O. Akkerman, G. Hoorn, J.H. te Raa, T.C.M. Versteeg en E.G.B.
Hilbink (vanaf agendapunt 9).
Wethouders: mevrouw H.J. Frantzen-Boeve en de heren J.W. Brus en J.M.P. Wagteveld en E. Dedden.
Afwezig:

Vaste punten
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De voorzitter voegt agendapunt 9a toe: Motie buiten
de orde inzake helderheid over de resultaten van de IGSD; ingediend door PvdA en VVD,
portefeuille Dedden.
Daarnaast voegt de voorzitter agendapunt 9b toe: Motie buiten de orde inzake aansturing IGSD,
ingediend door D66; portefeuille Dedden.

3.

Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Er zijn geen insprekers.

Besluitvorming – hamerstukken
4.

Benoeming leden welstands- en monumentencommissie 2017; (voorstelnummer 2017/10);
portefeuille Dedden.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
1.

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de volgende personen voor een periode van 1
jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland:
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Algemeen
Voorzitter

ir. V.W. Piscaer

Plaatsvervangend voorzitter

ir. L. Vos

Secretaris

ir. M.T. ten Hove-van den

Heuvel
Plaatsvervangend secretaris

ir. R.M. Onderdelinden

Welstand
Lid, deskundige architectuur

ing. L. Jacobs

Lid, deskundige architectuur

ir. A. Jekel

Lid, stedenbouwkundige

ir. R.E. Lamain

Lid, stedenbouwkundige

ir. P. Sala

Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie

ir. M.A. van Bleek

Lid, deskundige architectuurhistorie

drs. G.M. van Altena

Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige

ing. J. Abbink

Lid, plaatsvervangend deskundige architectuur- en

drs. M. van Damme

bouwhistorie

2.

Lid, landschapsdeskundige

ir. A. Coops

Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige

ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de heer H.L. Tragter en de heer A. Nijland
voor een periode van 1 jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot burgerlid van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland.

Bespreekstukken – oordeelvorming
5.

Integrale visie en uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk; (voorstelnummer 2017/11);
portefeuille Brus.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
De integrale visie op de binnenstad van Steenwijk vast te stellen.
De in de begroting opgenomen stelpost ter hoogte van € 2.245.000 vrij te geven voor de
uitvoering van de visie op de binnenstad van Steenwijk.

6.

Fusieschool Giethoorn; (voorstelnummer 2017/12); portefeuille Frantzen.
De VVD dient een amendement (A1) in (bijlage). Het amendement wordt vervolgens
ingetrokken en niet in stemming gebracht.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
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1.

Het bedrag van € 2.628.911, met bijbehorende structurele kapitaallasten (€ 117.000), zoals
opgenomen in de begroting 2017 ten behoeve van de bouw van de nieuwe school in
Giethoorn vrij te geven.

2.

Af te wijken van de regels zoals die staan vermeld in de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Steenwijkerland 2015 en de vergoeding te baseren op de feitelijke
kosten in plaats van het voorgeschreven normbedrag.

3.

Voor de bouwkosten van de nieuwe school in Giethoorn een extra krediet beschikbaar te
stellen ter hoogte van € 1.094.141.

4.

De jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente € 51.060) die voortvloeien uit het extra
krediet mee te nemen in het saldo van de Perspectiefnota 2018 – 2022.

7.

Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021; (voorstelnummer 2017/13); portefeuille Dedden.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
1.

de inbreidingslocatie Betap Crilux als potentiёle nieuwbouwlocatie in Steenwijk naar voren
te schuiven ten opzichte van de uitbreidingslocatie de Schans, waarbij de Schans niet langer
wordt gezien als mogelijke locatie voor woningbouw;

2.

de woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 en de Reactienota zienswijzen Woonvisie
Steenwijkerland 2017-2021 vast te stellen.

8.

Verduurzamen (zonne-energie) Zwembad ’t Tolhekke te Paasloo; (voorstelnummer 2017/14);
portefeuille Wagteveld.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
1.

Het restant krediet van € 109.000,- ten behoeve van het groot onderhoud (renovatie `
leidingwerk) terug te laten vallen aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

2.

Krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor duurzame maatregelen bij Zwembad ’t
Tolhekke en dit te dekken uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.

9.

Zon(nepanelen) op gemeentelijke daken; (voorstelnummer 2017/15); portefeuille Dedden.
De heer Hilbink (CDA) betreedt de vergadering en tekent de presentielijst.
De gemeenteraadbesluit unaniem:
1.

Een krediet beschikbaar te stellen van € 365.000,- voor het aanbrengen van zonnepanelen
op het gemeentehuis, de gemeentewerf Steenwijk en zwembad de Waterwijck en dit te
dekken uit de Programmabegroting 2017-2020.

2.

De gevolgen voor de kapitaalslasten, zijnde € 4.500,-- minder, mee te nemen in de
perspectiefnota.

BGL, de ChristenUnie en de CPB dienen een motie (M1) in inzake Revolving fund voor
duurzaamheidsmaatregelen (bijlage). Deze motie wordt unaniem aangenomen.
9a.

Motie buiten de orde inzake helderheid over de resultaten van de IGSD, ingediend door PvdA
en VVD (M2, bijlage), portefeuille Dedden.
De motie wordt verworpen met 14 stemmen tegen (CDA, CPB en BGL) en 13 stemmen voor
(VVD, PvdA, CU en D66).
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9b.

Motie buiten de orde inzake aansturing IGSD, ingediend door D66 (M3, bijlage); portefeuille
Dedden.
De motie wordt verworpen met 4 stemmen voor (D66 en mw. Jongman, PvdA) en 23 tegen
(BGL, 4 leden PvdA, CDA, CPB, VVD en CU).

Vaste punten
10.

Gelegenheid om vragen te stellen.
Geen vragen.

11.

Ingekomen stukken.
De heer Scheringa vraagt aandacht voor ingekomen stuk nummer 2 inzake ‘Dementie in
Theater’. De raad besluit afdoeningscategorie II aan dit stuk toe te kennen.

12.

Vaststelling besluitenlijst van 31 januari 2017.
Vastgesteld.

13.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 21 maart 2017,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats
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