Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

18-12-2018

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, M. Ferwerda,
C. Haveman-Regeling, G. Hoorn, R. Keizer, F.B. Kersjes-Holweg, R. Lassche, A.
Makken, J. Mulder, H. Ruitenberg, M.J.A. Slomp-Dekkers, W.H. Sommer, J.M. Top,
G. Vinke, R. van Vlijmen, J.P. Vredenburg, J. Willemsen-Post,
M. Wolters en J. Ziel
College: J.H. Bats, T. Bijl, J.C. de Groot, A.M. Harmsma, T. Jongman-Smit,
M. Scheringa
Griffier: A. ten Hoff

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Dhr. Stapel (VVD) en Mevr.
Elgersma (D66) zijn afwezig.
BGL doet een mededeling inzake Airport Lelystad.

2

Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld. Er wordt een Motie Vreemd aangekondigd
door GroenLinks inzake vuurwerkvrije zones. Deze wordt opgenomen onder
agendapunt 5.2.

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 hebben zich twee insprekers gemeld m.b.t. agendapunt 5.1:
1. Dhr. Timmerman, directeur bestuurder Wetland wonen;
2. Dhr. Jarno Vaartjes, Voorzitter Plaatselijk Belang Scheerwolde.
4

Besluitvorming – hamerstukken

4.1

Matrix dorpsplannen 2018 (ronde 2)
Portefeuille Bijl
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00062
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 25 stemmen):
1. Kennis te nemen van de voortgang van de Matrix dorpsplannen 2013 - 2018.
2. In te stemmen met de vier projecten uit de Matrix dorpsplannen 2018 (ronde 2).

3. Voor de vier projecten een krediet beschikbaar te stellen van € 78.600.
4. Het krediet als volgt te dekken:
o een bijdrage uit de reserve Kernen en wijken van € 28.600;
o een bijdrage uit de reserve Leefbaarheid van € 33.000;
o een bijdrage uit de stelpost jeugdinitiatieven van € 17.000.
4.2

Vaststellen gewijzigde " Verordening onderzoeken doelmatigheid en
doeltreffendheid van de gemeente Steenwijkerland"
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00059
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (25 stemmen):
1. De gemeenteraad besluit vast te stellen de "Verordening onderzoeken doelmatigheid
en doeltreffendheid van de gemeente Steenwijkerland 2019"
2. De gemeenteraad besluit dat de verordening in werking treedt op 1 januari 2019.

4.3

Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2017 pgb-tarieven beschermd wonen
Portefeuille Jongman
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00058
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 25 stemmen):
1. lid 10 van artikel 12 van de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Steenwijkerland 2017' te wijzigen conform het voorstel in de bijlage;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie.

4.4

Vaststelling (belasting)verordeningen 2019
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00061
Besluit
De gemeenteraad besluit tot vaststelling van de onderstaande verordeningen:
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019;
- Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten 2019;
- Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019;
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.
Dit voorstel is unaniem aangenomen. Dhr. van Vlijmen (GroenLinks) geeft een
stemverklaring af.
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4.5

Sponsoring Overijsselse Merentocht
Portefeuille Harmsma
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00063
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 25 stemmen):
1. Voor de komende periode (2019 - 2022) de Overijsselse Merentocht te sponsoren
voor een bedrag van € 20.000 in het geval dat deze tocht verreden wordt en dit bedrag
te dekken vanuit de Algemene reserve vrij besteedbaar;
2. In het geval dat de Overijsselse Merentocht in de periode van 2019 – 2022 meer dan
één keer verreden wordt, hiervoor nogmaals een bedrag van € 20.000 per keer
beschikbaar te stellen dat wordt verantwoord in de perspectiefnota.

4.6

Financiële verordening gemeente Steenwijkerland
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00064
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (25 stemmen) de 'Financiële verordening gemeente
Steenwijkerland 2018' vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

4.7

Bekrachtiging geheimhouding
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem (met 25 stemmen) het besluit van het college om op
grond van artikel 25 van de Gemeentewet, met een beroep op artikel 10, tweede lid,
onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen ten
aanzien van de Informatienota met nummer 2018_B&W_00532, te bekrachtigen.

5

Besluitvorming – bespreekstukken

5.1

Beschikbaarstelling van een krediet voor het investeringsplan sociale
huurwoningen in de noordelijke kernen en Steenwijk
Portefeuille Scheringa
Voorstelnummer: 2018-RAAD-00060
Dhr. Sommer (PvdA) verlaat de vergadering.
Besluit:
De gemeenteraad besluit unaniem (met 24 stemmen) voor de met de
woningcorporaties Wetland Wonen en Woonconcept aangegane
inspanningsverplichting voor de realisatie van sociale huurwoningen in Steenwijk en
de noordelijke kernen, op gemeentelijke locaties zoals vermeld in bijlage 2 en 3, een
krediet beschikbaar te stellen van € 2.627.364,- en dit bedrag ten laste te brengen van de
reserve Volkshuisvesting.
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Motie M1 wordt verworpen met 7 stemmen voor (CDA 4, CPB 3) en 17 stemmen tegen
( BGL 6, PvdA 4, VVD 3, CU 2, GL 2).
5.2

Motie vreemd M2 inzake vuurwerkvrije zones
Dhr. Sommer neemt weer deel aan de vergadering.
Motie M2 is ingetrokken.

6

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

7

Ingekomen stukken
Mevr. Kersjes-Holweg (CDA) verzoekt ingekomen stuk 12 naar categorie III te
verplaatsen.

8

Vaststelling besluitenlijst van 4 december 2018
De besluitenlijst is vastgesteld.

9

Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.
Er zijn geen opmerkingen over dit agendapunt.

10

Sluiting
De vergadering is om 20.40 uur gesloten.
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