Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

22-01-2019

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. DrijfhoutAlkema, J. van Duijvenvoorde, E.H. Elgersma, M. Ferwerda, C. Haveman-Regeling,
G. Hoorn, R. Keizer, F.B. Kersjes-Holweg, R. Lassche, A. Makken, 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: J.H. Bats, T. Bijl, A.M. Harmsma, J.C. de Groot, M. Scheringa, T. JongmanSmit
Griffier: A. ten Hoff

1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.35. De heer J. Mulder is afwezig.

2

Vaststelling agenda
Het CDA stelt voor om agendapunt 5.2 van de agenda te halen. Dit voorstel krijgt geen
meerderheid 10 stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks en CPB) 16 stemmen
tegen(BGL, PvdA, VVD en CU). De agenda wordt conform 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.

Als insprekers hebben zich gemeld:
Dhr. Duijker, spreekt in over het agendapunt 5.1.
De inspraakreactie van Mw. Nijland over agendapunt 5.1. is als bijlage opgenomen bij
dit agendapunt.
4

Besluitvorming – hamerstukken

4.1

Benoeming leden Raad van Toezicht stichting Op Kop
Portefeuille Jongman-Smit
Voorstelnummer 2019-RAAD-00001
Besluit
De gemeenteraad besluit unaniem:
1. Mevrouw L. Gerner - Fransen met ingang van 1 februari 2019 te herbenoemen als lid
van de Raad van Toezicht van de stichting Op Kop;

2. Mevrouw A.C. Queens - Molenaar met ingang van 1 februari 2019 te benoemen als
lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Op Kop.
5

Besluitvorming – bespreekstukken

5.1

Plan van Aanpak en begrotingswijziging 2019 IGSD
Portefeuille Bijl-Oord
Voorstelnummer 2019-RAAD-00002
Wethouder Bijl zal tijdens de raadsvergadering een mondelinge toelichting geven op
de vragen over het ‘Harry project ‘ en wat hier het standpunt van het college in is.
Besluit
De VVD, PvdA, CU en BGL dienen de volgende zienswijze in:
Niet in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld (IGSD) en:
- Wel in te stemmen met de 600.000 euro noodzakelijk voor de doorgang van de
operationele bedrijfsvoering
- Wel in te stemmen met de 177.000 euro benodigd voor de ontmanteling van de IGSD
- Niet in te stemmen met de 2 fte extra voor de realisatie van de nieuwe ambities
- De IGSD op te dragen zich in 2019, het laatste jaar van de regeling, primair te richten
op de kerntaken van de IGSD en zoveel mogelijk overheadfuncties al te gaan
overdragen, waar dit een positief effect zal hebben op de financiële situatie.
De zienswijze wordt met 16 stemmen voor (VVD, PvdA, CU, BGL) en 10 stemmen
tegen (CPB, CDA, GL, D66) aangenomen. Het raadsvoorstel wordt hiermee verworpen.
De zienswijze ingediend door CDA, CPB, GL en D66 wordt met 10 stemmen voor en 16
stemmen tegen (VVD, PvdA, CU, BGL) verworpen.
Motie M1: Publiek- private samenwerking Participatiewet, wordt na wijziging van
bullet 3 van het dictum, unaniem met 26 stemmen aangenomen.

5.2

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling IGSD
Portefeuille Bijl-Oord
Voorstelnummer 2019-RAAD-00003
Besluit
Het voorstel wordt, met inachtneming van het amendement aangaande beslispunt 2,
als volgt vastgesteld:
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De gemeenteraad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling IGSD
Steenwijkerland - Westerveld met ingang van 1 januari 2020.
2. € 270.000,- nu vrij te geven voor ontvlechting.
2 a: te onderzoeken of huur van het huidige gebouw mogelijk is tegen marktconforme
aantallen m2/werknemer en marktconforme prijzen.2b: te onderzoeken tegen welke
prijs het gebouw kan worden aangekocht.
- De Raad voor 1 maart 2019 te laten weten welke aanbiedingen er liggen, zodat de
Raad in maart een besluit kan nemen.
3. De verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Steenwijkerland 2015 met
ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
Motie M2 wordt unaniem met 26 stemmen aangenomen.
6

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

7

Ingekomen stukken
Ingekomen stuk 2 van inwoner over houtrook wordt ter afhandeling in handen gesteld
van het College van B&W met het verzoek de gemeenteraad te informeren over de
afhandeling.
Ingekomen stuk 15 Informatienota financiële scan wordt ter bespreking in de Politieke
Markt aangeboden.

8

Vaststelling besluitenlijst van 18 december 2018
De besluitenlijst wordt unaniem vastgesteld.

9

Lange Termijn Agenda (LTA)
Zie “Overzichten” in de iBabs-app of het Raadsinformatiesysteem.

10

Sluiting
De vergadering wordt om 23.07 uur gesloten.
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