Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland
Datum:

31 januari 2017

Aanvang:

18.30 uur

Plaats:

raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk

Aanwezig:
Voorzitter: de heer J.H. Bats, burgemeester
Griffier: mevrouw A. ten Hoff
Leden:
De dames:
A. Doorenspleet, T. Bijl-Oord, C. Haveman-Regeling, F.B. Kersjes-Holweg,
V. Weemstra-van Dorsten, G.C. Kuperus-Hartink, T. Jongman-Smit en J. Willemsen-Post
De heren:
A.G. Bus, J.W. van Dalen, L.F. Greven, A.M. Harmsma, T.C.M. Versteeg
S.P. van Hemmen, E.G.B. Hilbink, A.W. Stapel, J.P. Vredenburg, F.W. Hoekstra, L. Lassche, R.
Lassche, M. Scheringa, T. Holterman, W.H. Sommer, J.C. Cordes, O. Akkerman, G. Hoorn en J.H. te
Raa (aanwezig vanaf punt 6a.)
Wethouders: mevrouw H.J. Frantzen-Boeve en de heren J.W. Brus, J.M.P. Wagteveld en E. Dedden
Afwezig: mevrouw A.M. Lok

Vaste punten
1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur.
2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6a. Onderzoek geloofsbrieven en
installatie raadslid ter tijdelijke vervanging wordt toegevoegd aan de agenda.

3.

Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Geen insprekers.

Besluitvorming – benoemingsprocedure burgemeester
4.

Benoeming leden van de Vertrouwenscommissie (voorstelnummer 2017/7); portefeuille
Scheringa.
De gemeenteraad besluit unaniem:
te benoemen tot voorzitter en lid van de Vertrouwenscommissie:
de heer M. Scheringa, fractievoorzitter ChristenUnie
te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter en lid van de Vertrouwenscommissie:
mevrouw T. Bijl-Oord, fractievoorzitter BGL
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te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie:
mevrouw T. Jongman-Smit, fractievoorzitter PvdA
mevrouw V. Weemstra-van Dorsten, fractievoorzitter CDA
mevrouw J. Willemsen-Post, fractievoorzitter CPB
de heer A.W. Stapel, fractievoorzitter VVD
de heer J.W. van Dalen, fractievoorzitter D66
te benoemen tot adviseur van de Vertrouwenscommissie:
de heer E. Dedden, wethouder
te benoemen tot secretaris van de Vertrouwenscommissie:
mevrouw A. ten Hoff, griffier
te benoemen tot plaatsvervangend secretaris van de Vertrouwenscommissie:
de heer B.H.D. de Groot, plaatsvervangend griffier
5.

Vaststelling profielschets burgemeester gemeente Steenwijkerland (voorstelnummer
2017/8); portefeuille Scheringa.
De gemeenteraad besluit unaniem:
De profielschets burgemeester gemeente Steenwijkerland 2017 vast te stellen.

Schorsing
Besluitvorming – hamerstukken
6a.
Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadslid ter tijdelijke vervanging van mevrouw
A.M. Lok (voorstelnummer 2017/9); portefeuille burgemeester
De gemeenteraad benoemt mevrouw C.Haveman-Regeling (voorzitter), de heer L. Lassche
en de heer L.F. Greven als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
De gemeenteraad besluit unaniem:
De heer J.H. (Harrie) te Raa, geboren 22 november 1952, wonende te Blankenham, tijdelijk
te benoemen als raadslid voor een periode van 16 weken, ingaande 31 januari 2017.
In handen van de voorzitter legt de heer J.H. te Raa de eed af.
6b.

Wijziging Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 (voorstelnummer
2017/1); portefeuille Dedden.
De gemeenteraad besluit unaniem:
De wijziging Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Steenwijkerland 2015
vast te stellen.

7.

Een opgeschoond en actueel gemeentelijk regelingenbestand (voorstelnummer 2017/2)
portefeuille Dedden.
De gemeenteraad besluit unaniem:
1.

de Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening in te trekken;

2.

het Beleidsplan “Werk voor wie werken kan”, reïntegratiebeleid gemeente
Steenwijkerland in te trekken;

3.

de Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren in te trekken;

4.

de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren in te trekken;

5.

de Verordening Werkleeraanbod Wet investeren in jongeren in te trekken;

6.

de Verordening Programmaraad Castel Zuid in te trekken;

de Verordening op de commissie voor de Oudheidkamer Steenwijk in te trekken
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8.

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Op Kop (voorstelnummer 2017/3); portefeuille
Frantzen.
De gemeenteraad besluit unaniem:
Mevrouw M. Norder, de heer K. Vreugdenhil en de heer A. Dul als nieuwe leden van de
Raad van Toezicht van Stichting Op Kop te benoemen.

9.

Aanvraag suppletie-uitkering Bommenregeling Rijk t.b.v. explosievenonderzoek
(voorstelnummer 2017/4); portefeuille burgemeester.
De gemeenteraad besluit unaniem:
Het ministerie van BZK te verzoeken om een suppletie-uitkering Bommenregeling van
€ 132.381,29 (70% van het totaal € 189.116,13) voor de kosten van onderzoeken, opsporen
en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

10.

Krediet overdracht bruggen waterschap-gemeente (voorstelnummer 2017/5); portefeuille
Brus en Wagteveld.
De gemeenteraad besluit unaniem:
1.

In te stemmen met de overdracht van het bestaande kunstwerk over het Ettenlands
Kanaal van het waterschap DODelta aan de gemeente Steenwijkerland, waarbij
gemeente eigenaar wordt en spoedig over gaat tot nieuwbouw van de brug;

2.

In te stemmen met de gelijktijdige overdracht aan de gemeente Steenwijkerland van
drie andere bruggen (te weten: Jonenbrug nabij Giethoorn, brug Oude Kerkweg in
Giethoorn en brug Oostermeenthe in Steenwijk) die nog in eigendom en
beheer/onderhoud zijn van het waterschap DODelta;

3.

Een krediet van €1.700.000 beschikbaar te stellen voor aanleg van de nieuwe brug over
het Ettenlands Kanaal;

4.

De bijdrage van het waterschap DODelta ad. € 870.000 in te zetten als gedeeltelijke
dekking waarmee de gemeentelijke bijdrage € 830.000 bedraagt;

5.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de 4 overgedragen bruggen ad. € 12.500,=
per jaar, ten laste te brengen van de exploitatie.

6.

De structurele financiële gevolgen, n.l. de kosten voor beheer en onderhoud ad €
12.500 en de kapitaallasten van € 52.566, te verwerken in de PPN 2018-2021..

11.

Vrijmaken bedrag voor project geluidsanering A-lijst woningen (voorstelnummer 2017/6);
portefeuille Dedden.
De gemeenteraad besluit unaniem:
Een krediet beschikbaar te stellen van € 237.500 voor het project geluidssanering A-lijst
woningen;
Dit te dekken door een ontvangen subsidie van het ministerie Infrastructuur en Milieu.

Vaste punten
12. Gelegenheid om vragen te stellen.
Geen vragen.
13. Ingekomen stukken.
Dhr. Van Dalen verzoekt brieven gericht aan de gemeenteraad eerder te ontvangen. Tevens
verzoekt hij de brieven 9 en 11 afdoeningscategorie III te geven. De raad stemt met dit
verzoek in.
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Mevrouw Jongman verzoekt ingekomen stuk 29 te agenderen voor de Politieke Markt
van 7 februari. De raad stemt met dit verzoek in.
14. Vaststelling besluitenlijsten van 8 november 2016 en 13 en 15 december 2016.
Vastgesteld.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 28 februari 2017,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats
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