Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

17-10-2017
19:30 - 23:00
Raadzaal
J.H. Bats

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Vlogger Christian Vredenburg is
vandaag aanwezig om de raadsvergadering te vloggen. Dhr. E.J.E. Dahmen komt iets
later.

2

Vaststelling agenda
Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangeboden. Dit wordt ingepland
als agndapunt 6.4 en 6.5. Bij 6.4 is een inspreker aangemeld. Na het afscheid van dhr. S.
van Hemmen en na de beëdiging van Raadslid mevr. J. Drijfhout en burgerraadslid
dhr. N. Benus zullen deze moties behandeld worden.

3

Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen

4

Installatie en beëdiging
Dhr. M. Scheringa bedankt dhr. S. van Hemmen voor zijn jarenlange inzet. Ook dhr.
J.H. Bats bedankt dhr. S. van Hemmen voor zijn scherpzinnige, inhoudelijke bijdrage
van afgelopen jaren.

4.1

Installatie en beëdiging raadslid J.G. Drijfhout (CristenUnie)
Op het onderzoek door de commissie van geloofsbrieven bestaand uit Dhr. M.
Wolters, H. te Raa en mevr. Kuperus wordt positief geadviseerd.

4.2

Installatie en beëdiging burgerraadslid N. Benus (ChristenUnie)
Voorstelnummer 2017/90
Besluit
de gemeenteraad besluit met 26 aanwezige raadsleden te benoemen tot
burgerraadslid:
Niels Benus, geboren 12 juni 1985, wonende te Steenwijk;
Dhr. S. van Hemmen verlaat de kring van Raadsleden en mevr. J. Drijfhout neemt
plaats voor de rest van de vergadering.

5
5.1

Besluitvorming – hamerstukken
Wijziging artikel 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland
advies B; portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2017/RAAD/00010
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:
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Beslispunt 1
Ten behoeve van een legitieme vereenvoudigde procedure aanvraag
maatwerkvoorziening in de Wmo, de verordening Maatschappelijke ondersteuning
Steenwijkerland 2017 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 aan te passen en
betreffende artikelen als volgt te wijzigen:
1. In artikel 6 vervallen het derde, vierde en vijfde lid.
2, Aan artikel 7, eerste lid, wordt de zin toegevoegd:
Het college kan een door cliënt of zijn gemachtigde ondertekend en geretourneerd
verslag van het gesprek aanmerken als aanvraag, indien cliënt of zijn gemachtigde dat
op het verslag heeft aangegeven.
3, Artikel 7, tweede lid, komt te luiden:
Een cliënt of zijn gemachtigde kan direct na afloop van het gesprek, via de
contactpersoon waarmee hij het gesprek heeft gevoerd, een mondelinge aanvraag voor
een maatwerkvoorziening indienen. Van de mondelinge aanvraag wordt, met
vermelding van de datum van aanvraag, aantekening gemaakt in het verslag van het
onderzoek.
Beslispunt 2
bovenstaande bepalingen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 geldig te
verklaren.

5.2

Besteding impulsgelden Willemsoord
advies B; portefeuille Brus
Voorstelnummer 2017/RAAD/00007
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:
Beslispunt 1
De raad besluit het restant van de impulsgelden ad € 61.500,- te reserveren voor de
realisatie van de onderstaande acties:
- aanbieden bollenpakketten aan de inwoners, aanbrengen heideplanten in de
beplantingsvlakken bij de dorpskruising, plaatsen apostelboom op de begraafplaats (€
6.500,-)
- streekeigen huis en tuin Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse ( €12.500,-)
- verrichten gecombineerde verkeer- en groenstudie ( € 15.000,-)
- terugbrengen cultuurhistorische elementen zoals bijvoorbeeld laanbeplanting (€
11.750,-)
- kolonieinformatiepunt (locatiestudie en vormgeving) (€ 15.750,-)

6
6.1

Besluitvorming – bespreekstukken
Informatie IGSD betreffende zienswijze raad op begroting IGSD 2018-2021
advies B; portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2017/RAAD/00009
Besluit
Er zijn twee amendementen ingediend. M2 van de van de VVD wordt met 3 stemmen
(VVD) voor en 24 tegen ( PvdA, D66, CDA, CPB, BGL en CU) verworpen.
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M1 ingediend door de BGL, CPB en D66 wordt met 14 stemmen (BGL, CPB, D66 en
mevr. V. Weemstra) en 13 stemmen tegen (CU, VVD, PvdA en de overige 3 leden van
CDA)
6.2

Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018
advies B; portefeuille Frantzen
Voorstelnummer 2017/RAAD/00008
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:
Beslispunt 1
de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 vast te stellen.

6.3

Bestemmingsplan Giethoorn
advies B; portefeuille Brus
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.Giethoorn-ON01
Voorstelnummer 2017/RAAD/00011
Besluit
De gemeenteraad unaniem:
Beslispunt 1
de “Reactienota 2017 zienswijzen bestemmingsplan Giethoorn” vast te stellen en de
ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Giethoorn conform deze
nota te beantwoorden;
Beslispunt 2
in te stemmen met de in de “Nota van wijziging bestemmingsplan Giethoorn”
aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en deze nota
vast te stellen;
Beslispunt 3
Het bestemmingsplan Giethoorn, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten
als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1708. Giethoorn-VA01, met de daarbij
behorende regels, verbeelding en bijlagen, met inachtneming van de onder
beslispunten 1. en 2. bedoelde nota’s gewijzigd vast te stellen;
Beslispunt 4
geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

6.4

Motie D66 & BGL donatie stichting Hoog Overijssel
Bij dit onderwerp heeft inspreker Dhr. Jan Hanskamp zich gemeld om in te spreken
namens Stichting Hoog Overijssel.
Besluit
Dhr. J. Hanskamp spreekt in over de laagvliegroutes van Airport Lelystad. Hij
beantwoord enkele vragen. Dhr. T. Versteeg leest de motie voor en licht de motie toe.
Deze motie wordt met 14 stemmen voor (D66, CPB, BGL en dhr. J. Vredenburg) en 12
tegen (PvdA, VVD, CPB, CU en 2 leden van het CDA) aangenomen.
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6.5

Motie Onderbouwde zienswijze indienen op vliegroutes Lelystad Airport
Besluit
Dhr. Bus leest de motie om een zienswijze in te dienen voor en licht de motie toe. Deze
motie wordt unaniem aangenomen.

7

Gelegenheid om vragen te stellen
Er zijn geen vragen.

8

Ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld. Dhr. W. Brus zegt toe het thema
rietverbranding 1 ste kwartaal te bespreken.

9

Vaststelling besluitenlijst van 19 september 2017
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

10

Sluiting
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 7 november 2017,
de griffier,
de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats

