Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

09-10-2018

Tijd

19:30 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig:

Raadsleden: S. Boersma, H.J. Boxum, S. Bunt, A.G. Bus, B. Daan, J.G. DrijfhoutAlkema, J. van Duijvenvoorde, E.H. Elgersma, M. Ferwerda, C. Haveman-Regeling,
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
College: mevr. T. Jongman-Smit, , dhr. J.H. Bats, A.M. Harmsma,
M. Scheringa.
Griffie: mevr. A. ten Hoff
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Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering op 19.30 uur. Dhr. G. Hoorn is afwezig.
De voorzitter geeft het woord aan Femedith Kersjes die de Ombudsvrouw Irma ter
Beek welkom heet. Zij is door de raad aangesteld om te ondersteunen bij zorgen over
uw zorg.

2

Vaststelling agenda
GroenLinks dient een motie vreemd aan de orde in over duurzame landbouw. Deze
wordt aan de agenda toegevoegd als punt 5.4. Verder wordt de agenda 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.

Insprekers:
- Bert van der Weide, Respectrum Crematoria BV
4

Besluitvorming – hamerstukken

4.1

Wijzigingsplan Steenwijk Bredeschool MFC
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00043
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:
1. het wijzigingsplan "Steenwijk, Brede School/MFC"
NL.IMRO.1708.STWbrschmfcgasBP02ON01 met de daarbij behorende regels, verbeelding en bijlagen vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

4.2

Rapport Rekenkamer De ondersteuning van burgerinitiatieven in de gemeente
Steenwijkerland
Voorstelnummer 2018-10
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem :
• Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten;
• het college op te dragen de aanbevelingen te betrekken bij het nieuwe beleid.
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Besluitvorming – bespreekstukken

5.1

Voorontwerp bestemmingsplan Eeserwold 2017
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2018-RAAD-00041
Besluit
De gemeenteraad verwerpt unaniem het besluit.
De gemeenteraad besluit de coördinatieregeling NIET van toepassing te verklaren voor
een versnelde realisatie van het crematorium.

5.2

Vaststellen bestemmingsplan Jan van Nassauweg 16 Giethoorn
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00042
Besluit
De gemeenteraad besluit met 2 stemmen tegen (GroenLinks) en 24 stemmen voor, in
met het besluit:
1. het bestemmingsplan 'Jan van Nassauweg 16 Giethoorn' vast te stellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in in artikel 6:12 Wro vast te stellen.

5.3

Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2018
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00044
Besluit
De gemeenteraad geeft op initiatief van BGL aan het te nemen besluit te willen
wijzigen door het indienen van een amendement. Deze wordt mede ingediend door de
PvdA, VVD, CU, CPB, CDA , GroenLinks en D66 (raadsbreed).
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Na aannemen van het amendement wordt unaniem ingestemd met het volgende
besluit:
De gemeenteraad besluit de Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2018
vast te stellen met in achtneming van de volgende aanpassingen van de verordening:
- Het maximale aankoopbedrag voor een bestaande woning van € 185.000,00 te
verhogen
naar € 200.000,00;
- De starterslening ook van toepassing te laten zijn op nieuwbouwwoningen met
eenzelfde maximaal aankoopbedrag van 200.000,00;
- De beslistermijn, na besluitvorming van de SVn, te verlagen van 8 weken naar 4
weken.
5.4

Motie Duurzame landbouw in Steenwijkerland
Besluit
De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt met twee stemmen voor
(GroenLinks) en 24 stemmen tegen verworpen.
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Gelegenheid om vragen te stellen
Er zijn geen vragen gesteld.
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Lijst ingekomen stukken
Het CDA verzoekt ingekomen stuk nr. 4.0 (Business Club - Infographic duurzaamheid
Steenwijkerland) ter bespreking aan te bieden in de Politieke Markt.
De VVD verzoekt ingekomen stuk 9.0 Informatienota 2018 - 23 - Brief aan ProRail ter
afhandeling in handen stellen van het College van B&W met het verzoek de
gemeenteraad te informeren over de afhandeling. Beide wijzigingen worden door de
raad gesteund.
GroenLinks verzoekt ingekomen stuk 1.0 Unicef - Oproep kinderpardon ter bespreking
aanbieden in de Politieke Markt. Dit wordt niet raadsbreed ondersteund, omdat er
andere initiatieven gaande zijn om dit onderwerp te bespreken. Dit zal op een andere
manier gevolg krijgen.
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Vaststelling besluitenlijsten openbare vergadering en besluitenlijst besloten
vergadering van 18 september 2018
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Sluiting
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 30 oktober 2018,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats
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