Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

18-09-2018

Tijd

20:00 – 20:27

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezigen

S. Boersma, H.J. Boxum, S. Bunt, A.G. Bus, B. Daan, 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, J. Mulder,
H. Ruitenberg, M.J.A. Slomp-Dekkers, W.H. Sommer, A.W. Stapel, J.M. Top,
G. Vinke, R. van Vlijmen, J.P. Vredenburg, J. Willemsen-Post, M. Wolters en J. Ziel

Raadsleden:

College:
Griffier:

1

O. Akkerman, J.H. Bats, M. Scheringa, A.M. Harmsma, T. Jongman-Smit
A. ten Hoff

Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

2

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd 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.

4

Installatie burgerraadslid J. Aukes (PvdA)
De gemeenteraad besluit unaniem:
te benoemen tot burgerraadslid:
A.B.M. Aukes (Jeanette), geboren 5 mei 1958, wonende te Blankenham.

5

Besluitvorming – hamerstukken

5.1

Vaststelling vergaderplanning 2.0 2019
Voorstelnummer 2018/7
Besluit
De raad van de gemeente Steenwijkerland;
gelezen het voorstel van het Presidium van 17-7-2018, nummer 2018/7; besluit
unaniem:
- Het BOB-vergadermodel te continueren.
- Vergaderplanning 2.0 (2019) vast te stellen.

5.2

Lange Termijn Agenda
Voorstelnummer 2018/8
Besluit
De raad besluit unaniem:
- in te stemmen met de invoering van een Lange Termijn Agenda (LTA) zoals
omschreven in het voorstel;.
- de LTA door de griffie te laten beheren;
- de LTA digitaal in Ibabs op te nemen;
- de LTA als een vast agendapunt op de agenda van de raad te plaatsen.

5.3

Aanbesteding accountant
Voorstelnummer 2018/6
Besluit
De raad besluit unaniem:
1. Te kiezen voor een openbare Europese aanbesteding;
2. Een raadswerkgroep samen te stellen bestaande uit de (burger)raadsleden:
dhr. L. Lassche, J. Ziel en H. Ruitenberg;
3. Deze raadswerkgroep het mandaat te geven om:
a. Het programma van eisen vast te stellen
b. De gunningscriteria vast te stellen
c. De beoordelingsmethode vast te stellen
d. De wegingsfactoren vast te stellen
e. Door geïnteresseerde marktpartijen gestelde vragen te beantwoorden
f. De ambtelijk uitgevoerde beoordeling van de kwalitatieve criteria te toetsen en vast
te stellen
g. De presentaties van de presentaties samen met de ambtelijke beoordelingscommissie
te beoordelen
h. Het voornemen tot gunning vast te stellen

5.4

Fractievergoeding 2017
Voorstelnummer 2018/5
Besluit
De raad besluit unaniem:
- De fractievergoedingen 2017 en de terugvorderingen conform bijgevoegde
overzichten ‘controle op fractievergoedingen 2017’ en ‘terugvordering 2017’ vast te
stellen.

5.5

Vaststellen bestemmingsplan Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00037
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Besluit
De raad besluit unaniem:
De gemeenteraad besluit het bestemmingsplan Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen,
met de daarbij behorende regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen.
5.6.a

Matrix dorpsplannen 2018
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00039
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem om:
1. kennis te nemen van de voortgang van de matrix dorpsplannen 2014-2017;
2. in te stemmen met de 7 voorgestelde projecten uit de matrix dorpsplannen 2018;
3. af te wijken van de regelgeving BBV en de fietsverbinding in Vollenhove in 1 keer af
te schrijven;
4. voor de projecten een bedrag beschikbaar te stellen van € 172.700;
5. het bedrag als volgt te dekken:
o een bijdrage uit de reserve Kernen en wijken van € 51.500;
o een bijdrage uit de reserve Leefbaarheidsprojecten van € 121.200.

5.6.b

Matrix dorpsplannen 2018 - Aanvulling Willemsoord
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00040
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem om:
1. In te stemmen met het initiatief van Dorpsbelang Willemsoord;
2. Voor dit initiatief een bedrag beschikbaar te stellen van € 18.500;
3. Het bedrag te dekken uit de reserve Kernen en Wijken.

5.7

Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Portefeuille Bats
Voorstelnummer: 2018 - RAAD - 00038
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem om:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018 van de Veiligheidsregio
IJsselland;
2. Geen zienswijze in te dienen op de bijbehorende begrotingswijziging 2018.

6

Gelegenheid om vragen te stellen
Geen vragen.
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Ingekomen stukken
De raad besluit om:
Ingekomen stuk 1.0 Basisschool De Lepelaar Scheerwolde, te wijzigen naar categorie 3;
Ingekomen stuk 6.0 AB-IGSD resultaten en klacht, te wijzigen naar categorie 3;
Ingekomen stuk 7.0 Zorgen om kwaliteit fietspaden, te wijzigen naar categorie 3;
Ingekomen stuk 11.0 Reactie op aangeboden Bidbook, te wijzigen naar categorie 3;
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Vaststelling besluitenlijst van 10 juli 2018 (PPN)
Mw. Willemsen mist het onderwerp bij de gestelde vragen (Gasboringen). Bij punt 6
staat CPB, dit moet CPB zijn. De griffie past dit aan. Overige conform besloten.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.
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