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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 1 november 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 Kamer
Aanwezigen de heer M. Smit, Locoburgemeester en voorzitter; mevrouw T. Jongman, 

Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; 
mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris  

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter

2022_B&W_00789 Contractsoverneming leningen inzake verkoop bezit Woonconcept in 
Assen 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de ondertekening van de Akte van Contractsoverneming, 
voor overname van twee leningen van Woonconcept door Woonservice bij de 
Nederlandse Waterschapsbank.
2. In te stemmen met de ondertekening van twee Aktes van 
Contractsoverneming, voor overname van leningen van Woonconcept door 
Actium, bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse 
Waterschapsbank.

2022_B&W_00795 Overgang van het Taalpunt Laaggeletterdheid van SWDK naar de 
Bibliotheek Kop van Overijssel 
Het college besluit om:

Het Taalpunt per 1 januari 2024 formeel onder te brengen bij de bibliotheek 
Kop van Overijssel.

2022_B&W_00797 Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht 
Het college besluit om:

Deel te nemen aan het individueel convenant Horizontaal Toezicht.
Tevens machtigt de burgemeester wethouder M. Scheringa om het convenant 
Horizontaal Toezicht te ondertekenen.

2022_B&W_00804 Reactie op brief CPB en Veur Elkaar inzake Vijverhof 
Het college besluit om:

in te stemmen met het verzenden van de gemeentelijke reactie op de brief van 
het CPB en Veur Elkaar over de aangekondigde verandering in de woonsituatie 
van bewoners van de Vijverhof in Steenwijk. 

2022_B&W_00790 Ontwerp bestemmingsplan Dwarssloot Oost 6 te Zuidveen 
Het college besluit om:

1. Geen vormvrije m.e.r. beoordeling op te stellen;
2. het ontwerp bestemmingsplan Dwarssloot Oost 6 te Zuidveen, als vervat in 
het GML bestand NL.IMRO.1708.ZDVDwarsslOost6BP-ON01, met bijbehorende 
regels en bijlagen, in procedure te brengen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
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2022_B&W_00791 Ontwerp bestemmingsplan "Leeuwte 47" te Sint Jansklooster 
Het college besluit om:

1. Geen vormvrije m.e.r. beoordeling op te stellen;
2. het ontwerp bestemmingsplan "Leeuwte 47", als vervat in GML bestand 
NL.IMRO.1708. SJKLeeuwte 47BP-ON01, met bijbehorende regels en bijlagen, in 
procedure te brengen;
3, geen exploitatieplan vast te stellen.

2022_B&W_00792 Informatienota over Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop 

In te stemmen met de informatienota over Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop. 

2022_B&W_00793 Principeverzoek, woningbouw aan de Goorsteeg te Steenwijk 
Het college besluit om:

De ontwikkeling van een woonwijk aan de Goorsteeg te Steenwijk geen 
wenselijke ontwikkeling te vinden.

2022_B&W_00794 Principeverzoek voor 3 recreatiewoningen aan de Duinigermeerweg 1 
te Blokzijl 
Het college besluit om:

Het initiatief voor het realiseren van 3 recreatiewoningen, het gebruiken van 
gronden ten behoeve van recreatiewoningen, het bevaren van water en het 
aanleggen van een ontsluitingsweg een wenselijke ontwikkeling te vinden, 
onder de volgende voorwaarden:

• Voor recreatiewoningen met inhoud groter dan 250m3 worden conform 
fase 1 omgevingsvergunningen aangevraagd;

• Er dient conform de wet natuurbescherming gehandeld te worden;
• Er wordt voldaan aan provinciale regelgeving;
• Er wordt voldaan aan de Nota Parkeernormen;
• Er wordt voldaan aan milieuhygiënische randvoorwaarden; 
• Omwonenden dienen over het initiatief te worden geïnformeerd en bij 

de procedure van het bestemmingsplan dient schriftelijk te worden 
aangegeven hoe met de inspraakreacties is omgegaan.

 

2022_B&W_00798 Beantwoording motie Veur Elkaar - IceBear 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

2022_B&W_00803 Beantwoording raadsvragen Verandering huurbeleid voor bewoners 
van de Vijverhof Steenwijk 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Gesloten met 11 punten.


