Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

19-06-2018

Tijd

19:30 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.H. Bats

Griffier
Aanwezigen

A. ten Hoff
Raadsleden:
S. Boersma, H.J. Boxum, S. Bunt, A.G. Bus, J.G. Drijfhout-Alkema, J. van
Duijvenvoorde, E.H. Elgersma, M. Ferwerda, C. Haveman-Regeling, G. Hoorn, R.
Keizer, F.H. Kersjes-Holweg, R. Lassche, A. Makken, H. Ruitenberg, M.J.A. SlompDekkers, W.H. Sommer, A.W. Stapel, J.M. Top, G. Vinke, R. van Vlijmen, M.
Wolters en J. Ziel.
Wethouders:
Dhr. O. Akkerman, Mevr. T. Jongman-Smit, Dhr. A.M. Harmsma en Dhr. M.
Scheringa.

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Medegedeeld wordt dat Dhr. B.
Daan, Dhr. J. Mulder en Mevr. J. Willemsen-Post afwezig zijn.

2

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3

Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5
minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in
tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over
geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan
kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de
griffie.
Er zijn de volgende insprekers voor agendapunt 5.2 - De Harmonie :
Mevr. K. de Zwaan namens mevr. Bakker
Dhr. M. de Zwaan
Mevr. Strijker-Krist
Dhr. H. Strijker
Er zijn de volgende insprekers voor agendapunt 5.3 - Veneweg 39 :
Mevr. A. Stoter
Mevr. J. Kotier
Dhr. J. van Beek
Dhr. G. Wit

4

Besluitvorming – hamerstukken

4.1

Vaststellen bestemmingsplan 'Vollenhove - Locatie Aan boord/Steiger'
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00027
Portefeuille Akkerman
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen) om:
1. het bestemmingsplan 'Vollenhove - Locatie Aan Boord/Steiger' vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wro vast te stellen.

4.2

Overdracht burgemeester Voetelinkschool en overdracht gebouw 't Ravelijn
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00029
Portefeuille Scheringa
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen):
akkoord te gaan met overdacht van de burgemeester Voetelinkschool door het huidige
bevoegd gezag, de stichting Op Kop, aan de stichting Samenlevingsscholen.

4.3

Begroting BVO-RSJ IJsselland 2019
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00033
Portefeuille Jongman
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen) bijgevoegde zienswijze op de
concept-begroting 2019 van het RSJ IJsselland in te dienen bij het bestuur van RSJ
IJsselland.

5

Besluitvorming – bespreekstukken

5.1

Burgerbesluit G1000
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00031
Portefeuille Akkerman
Besluit
Amendement 1 is aangenomen. Dit raadsvoorstel is unaniem ( met 24 stemmen)
vastgesteld met inachtneming van het aangenomen amendement A1.
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De gemeenteraad besluit:
- kennis te nemen van alle voorstellen opgenomen in de reader als waardevolle
resultaten van de G1000, en het college te verzoeken deze voorstellen als uitgangspunt
te nemen voor een integraal Programma Duurzaam Steenwijkerland waarbij de in het
Burgerbesluit vastgestelde besluiten richtinggevend zijn;
- bij het opstellen van dit programma Duurzaam Steenwijkerland ook te kijken naar
logische verbindingen in de andere processen die met de energietransitie te maken
hebben, zoals Regionale Energie- en Klimaat Strategie, samenwerking met
ondernemers, lokale initiatieven etc., zodat hiermee een integrale aanpak ontstaat;
- voor de uitvoering van dit programma Duurzaam Steenwijkerland te kijken naar de
benodigde programmagelden, te beginnen bij de in de Perspectiefnota 2019 - 2022 op te
nemen voorstellen duurzaamheid, om hiermee mogelijk de eerste stappen te kunnen
realiseren.
5.2

Vaststellen bestemmingsplan “Giethoorn-uitbreiding Hotel de Harmonie”
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00030
Portefeuille Akkerman
Besluit
De gemeenteraad besluit in te stemmen met dit voorstel. 22 stemmen voor, 2 tegen
(GroenLinks).
1. het bestemmingsplan 'Giethoorn-uitbreiding hotel de Harmonie' gewijzigd vast te
stellen
overeenkomstig de Nota van wijzigingen;
2. indieners van een zienswijze te berichten overeenkomstig het gestelde in de
Reactienota
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Giethoorn - uitbreiding hotel de Harmonie;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wro vast te stellen.

5.3

Vaststellen bestemmingsplan "Veneweg 39, Wanneperveen"
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00024
Portefeuille Akkerman
Dhr. J.P. Vredenburg verlaat de vergadering.
Besluit
De raad besluit in te stemmen met het voorstel. 14 voor, 9 tegen.
Voor: VVD, PvdA, CDA, GL, D66
Tegen: BGL, CU en CPB
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan 'Veneweg 39, Wanneperveen' gewijzigd
vast te stellen overeenkomstig de Nota van wijzigingen;
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Beslispunt 2
De gemeenteraad besluit de indieners van een zienswijze te berichten overeenkomstig
het gestelde in de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Veneweg 39,
Wanneperveen';
Beslispunt 3
De gemeenteraad besluit geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wro vast te
stellen.
Toezegging door Wethouder Akkerman: Overzicht overlast mini-campings.
5.4

Meerjarenbegroting 2019-2022 IGSD
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00032
Portefeuille Akkerman
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (23 stemmen voor, 0 tegen) in te stemmen met dit
voorstel:
1. Aangezien het Dagelijks bestuur van de IGSD de aanbeveling vanuit het
benchmarkonderzoek al overgenomen heeft door te besluiten een nadere analyse uit te
voeren voor de re-integratieaanpak voor het resterende uitkeringsbestand en de
daarmee samenhangende kosten, geen zienswijze in te dienen voor de
meerjarenbegroting 2019-2022 van de IGSD.
2. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018 van de IGSD.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de IGSD.
4. In te stemmen om de extra apparaatskosten 2018 van de IGSD van € 165.000 ten laste
te brengen van de reserve frictiekosten IGSD.

5.5

Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00028
Portefeuille Jongman
Besluit
De raad besluit unaniem (23 voor, 0 tegen) in te stemmen met dit voorstel.
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van het adviesrapport van Brigit Hoomans
Informatieadvies over de toekomst van het gemeentearchief.
Beslispunt 2
De gemeenteraad besluit het college opdracht te geven om de consequenties van het
aanbevolen scenario uit het adviesrapport, toetreding tot de gemeenschappelijke
regeling Historisch Centrum Overijssel, nader uit te werken.

5.6

Wijziging Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland
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Voorstelnummer: 2018-RAAD-00026
Portefeuille Bats
Besluit
De raad besluit unaniem (23 voor, 0 tegen) in te stemmen met dit voorstel.
De Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland te wijzigen volgens de
bijgevoegde "Nota wijzigingen APV".
6

Gelegenheid om vragen te stellen
Er zijn geen vragen gesteld.

7

Lijst Ingekomen Stukken
Er wordt door de PvdA verzocht stuk 7.0 naar categorie III te wijzigen. De raad stemt
unaniem in.

8

Vaststelling besluitenlijst van 29 mei 2018
De raad stelt de besluitenlijst van 29 mei unaniem vast.

9

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering.
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