Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

30-10-2018

Tijd

19:30 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezigen
Raadsleden:

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, A. Makken, J. Mulder, H. Ruitenberg, M.J.A. SlompDekkers, 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:
Griffier:

T. Jongman-Smit, A.M. Harmsma, M. Scheringa.

1

A. ten Hoff

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

2

Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om na agendapunt 4.2. eerst 5.1. te behandeld en vervolgens op
verzoek 4.3 t/m 4.5 te behandelen als bespreekstuk. Hiermee kan unaniem worden
ingestemd.

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.
Besluit
Insprekers agendapunt 5.1 Herinrichting Markt:
Dhr. Harry Aalderink – Voorzitter Stichting Steenwijk Vestingstad
Dhr. Erik van Pelt - Voorzitter Bewoners Centrum Steenwijk

4

Besluitvorming – hamerstukken

4.1

Vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00046
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:

1. het bestemmingsplan Sint Jansklooster, Molenstraat (NL.IMRO.1708.STJMolenstraat
BP-VA01)
vast te stellen;
2. niet over te gaan tot het vaststellen van een exploitatieplan.
4.2

Aanpassing richtlijnen Welstands- en monumentencommissie
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD- 00045
Besluit
De Gemeenteraad besluit unaniem:
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de aangepaste
richtlijnen/aandachtspunten Welstands- en monumentencommissie m.b.t. de
beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van
zonnepanelen/zonnecollectoren op/bij monumenten en in beschermde stads- en
dorpsgezichten.
Beslispunt 2
De gemeenteraad besluit bijlage 4 van de Erfgoednota Steenwijkerland te vervangen
door deze nieuwe richtlijnen/aandachtspunten Welstands- en monumentencommissie
m.b.t. de beoordeling van verbouwplannen aan monumenten en plaatsing van
zonnepanelen/zonnecollectoren op/bij
monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten.

4.3

Nota herijking Armoede- en minimabeleid 2019-2022
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00047
Besluit
D66 dient het volgende Amendement A2 in, genaamd: Wijziging naamgeving
Armoede- en minimabeleid.
Het amendement stelt voor de huidige besluitregel van het raadsvoorstel laten
vervallen en te vervangen door:
De gemeenteraad besluit:
- De nota Beleid Welvaartverdeling 2019-2022 vast te stellen;
- deze naamswijziging consequent door te voeren in de beleidsnota en in het doel van
het beleid;
Dit amendement wordt ingetrokken.
D66 dient Amendement A3 in: Stimuleren onderwijs in budgetbeheer
In het amendement wordt voorgesteld om de huidige besluitregel te laten vervallen en
te vervangen door:
De gemeenteraad besluit:
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- De Nota herijking Armoede- en minimabeleid 2019-2022 met inachtneming van de
volgende toevoeging vast te stellen:
- alle inwoners die problemen hebben met hun budget (achter een computer in de
ruimte bij de IGSD) hun budget leren beheren en 1 budgetbeheerder aan te stellen, die
hen daarbij helpt;
- deze werkwijze eerst gevolgd moet worden, voordat een
beschermingsbewindvoerder vergoed wordt;
Dit amendement wordt ingetrokken.
De gemeenteraad besluit unaniem (26 stemmen):
- de Nota herijking Armoede- en minimabeleid 2019-2022 vast te stellen;
- op basis van monitoring van de uitgaven een afweging te maken of het beleid vanaf
het jaar 2021 heroverwogen moet worden om binnen de financiële kaders te blijven.
VVD dient de volgende Motie M1 in : Voorkomen is beter dan genezen.
Via de motie verzoekt de gemeenteraad het college:
- Prioriteit te geven aan de uitvoering van alle preventie maatregelen die in het
beleidsstuk Herijking Armoede- en Minima beleid gemeente Steenwijkerland 20192022 vermeld staan.
- De raad 2 weken voor de perspectief nota van 2020-2023 te informeren over de
voortgang van de uitvoering van de preventiemaatregelen.
Deze motie is unaniem vastgesteld. (26 voor)
4.4

Kansen door verbinden -Visie Kunst en Cultuur Steenwijkerland 2019-2022
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00048
Besluit
Amendement A2: D66 Stelt voor te amenderen:
De huidige besluitregel 1 te laten vervallen en te vervangen door:
- De gemeenteraad besluit de visie Kunst en Cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 Kansen door verbinden –, met inachtneming van de volgende aanpassing, vast te
stellen:
Paragraaf 9.5 Aanscherpen eigen rol als stimulator en opdrachtgever de bullet onder B.
‘Netwerkvorming/instellen culturele raad’ (blz. 32) - faciliteren en ondersteunen met
een cultuurmakelaar
te wijzigen in:
- de culturele sector op te dragen gezamenlijk een platform in te richten en/ of een
cultuurmakelaar aan te stellen, waardoor binnen een half jaar na vaststelling van deze
nota verrijking mèt en verrijking dóór cultuur in de gemeente Steenwijkerland wordt
uitgewerkt in een concrete visie; waardoor de stimulerende maatregelen als genoemd
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in de nota worden doorgevoerd; en waardoor verregaande zelfregulering van de
culturele sector in de gemeente Steenwijkerland tot stand komt;
- zowel het stimuleringsbudget als het budget voor de inzet van een cultuurmakelaar
hiervoor aan te wenden;
Dit amendement is ingetrokken.
De gemeenteraad besluit unaniem de visie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 20192022 - Kansen door verbinden - vast te stellen.

4.5

Najaarsnota 2018
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer 2018-RAAD-00049
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem om de Najaarsnota 2018 vast te stellen en de
begroting 2018 overeenkomstig aan te passen.

5

Besluitvorming – bespreekstukken

5.1

Herinrichting Markt Steenwijk
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer 2018-RAAD-00050
Besluit
Amendement A1: PvdA, BGL en CU. Onderwerp: Aanvullend krediet herinrichting
markt Steenwijk.
Stelt voor te amenderen: Beslispunt 1
De huidige regel,
De gemeenteraad besluit: in te stemmen om een aanvullend krediet van € 95.000
beschikbaar te stellen om de herinrichting van de Markt conform het gewenste
kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve
vrij besteedbaar.
te laten vervallen en te vervangen door:
De gemeenteraad besluit:
• Geen aanvullend krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen. De herinrichting van de
markt in Steenwijk conform het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren, waarbij de
installatie van één poller (in combinatie met ) en het aanlichten van de Kleine Kerk
wordt geschrapt.
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Dit amendement is aangenomen met 14 van de 26 stemmen. Voor: BGL(6), PvdA(5),
CU(2) en D66(1).
Het voorstel, met daarin verwerkt het amendement, wordt aangenomen met 14 voor en
12 tegen. Voor: BGL(6), PvdA(5), CU(2) en D66(1).

6

Gelegenheid om vragen te stellen
Er heeft zich niemand gemeld voor het stellen van vragen.

7

Ingekomen stukken
Op verzoek van BGL wordt stuk 3 naar categorie III verplaats.

8

Vaststelling besluitenlijst van 9 oktober 2018
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

9

Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur.
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