Vastgestelde openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

08-02-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer A1.32

Voorzitter

J.H. Bats, burgemeester

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
M. de Graaf, loco-gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
Afwezig:
J.C. de Groot, secretaris
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Beslissing op bezwaren Oldemarktseweg 91, Steenwijkerwold
Het college besluit:
1. bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren
2. de bezwaren voor wat betreft de last onder dwangsom 15 oktober 2020
gegrond te verklaren voor zover die betrekking hebben op het verwijderen
van gebouw 3 (oude schuur)
3. de last onder dwangsom d.d. 15 oktober 2020 te herroepen voor zover die
betrekking heeft op het verwijderen van gebouw 3 (oude schuur) en voor
het overige in stand te laten, maar in afwijking van het advies van de
commissie bezwaarschriften de begunstigingstermijn ten aanzien van
gebouw 2 niet te verruimen
4. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren, onder bijstelling van
de last onder dwangsom van 27 februari 2018 ten aanzien van de inmiddels
gelegaliseerde bestrating
5. bezwaarden een totaalbedrag van € 1.068 te vergoeden voor gemaakte
proceskosten.
Correctieve herziening ontwerp bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan correctieve herziening
Steenwijk, Bloemenbuurt, als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1708.STWbloemenbuurtCBP-ON01 met de daarbij horende regels,
verbeelding en bijlagen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten als
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro zijn;
3. het ontwerp bestemmingsplan correctieve herziening "Steenwijk,
Bloemenbuurt" gedurende zes weken ter inzage te leggen.
Principeverzoek wijzigen bestemming 'Gemengde bestemmingen' naar
'Wonen' Woldmeenthe Steenwijk
Het college besluit om:
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Planologische medewerking te verlenen aan initiatieven voor het veranderen
van de bestemming ‘Gemengd – 5’ naar ‘Wonen’. Medewerking wordt
verleend onder de volgende voorwaarden:
• Het wijzigen van de bestemming is milieu hygiënisch inpasbaar;
• parkeren kan op eigen terrein worden gerealiseerd;
• het initiatief is passend binnen de Regionale Woonagenda 2021-2025;
• initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en in een
vervolgprocedure wordt schriftelijk informatie verstrekt hoe met de
inspraakreacties is omgegaan.
Verzoek om planschade, Onderduikersweg 3 De Bult
Het college besluit de aanvraag om tegemoetkoming in planschade toe te
kennen, waarbij een bedrag van € 5.500 uitgekeerd wordt aan de aanvrager,
inclusief wettelijke rente gerekend vanaf de dag van ontvangst van de
aanvraag tot de dag van uitbetaling. De betaalde leges ad € 300 worden
gerestitueerd.
Informatienota over aangenomen moties Grondstoffenplan
Het college besluit de informatienota over het onderwerp ‘Beantwoording
moties Grondstoffenplan’ vast te stellen.
Informatienota over de Direct Duidelijk Brigade (duidelijk communiceren)
Het college besluit de informatienota over de Direct Duidelijk Deal én het
testpanel dat ons gaat helpen duidelijk te communiceren vast te stellen.
Informatienota WOZ administratie en gecombineerde aanslag
Het college besluit de informatienota over de stand van zaken WOZadministratie en gecombineerde aanslag vast te stellen.
Aanvraag subsidie Suïcide Preventie Centrum
Het college besluit om de Stichting Suïcide Preventiecentrum een
subsidiebedrag van € 8900 te verlenen voor optie A van de subsidieaanvraag
(lotgenotengroep) voor het jaar 2022.
Informatienota Startdocument Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest
Overijssel
Het college besluit de informatienota Startdocument Gebiedsgerichte Aanpak
Noordwest Overijssel vast te stellen.
Verkiezingen - aanwijzen stembureaus en benoemen stembureauleden
Het college besluit om:
1. Extra stemlocaties op 14 en 15 maart 2022 open te stellen;
2. de openingstijden van stembureau De Meenthe op woensdag 16 maart aan
te passen in: van 05.15 tot 21.00 uur;
3. de stemlocaties eenmalig te herindelen (zie bijlage);
4. alle stembureauleden te benoemen in de functie zoals aangegeven in de
bijlage;
5. een gemeentelijk stembureau aan te wijzen;
6. het gemeentehuis (Vendelweg 1) aan te wijzen als tellocatie voor de
uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart (door de leden van het
gemeentelijk stembureau).
Beantwoording vervolg raadsvragen van GroenLinks over uitzetten van
enquêtes
Pagina 2

12

13

14

15

16

17

Het college besluit de beantwoording vervolg raadsvragen van GroenLinks
over uitzetten van enquêtes vast te stellen.
Evaluatie vaar- en verhuurbeleid
Het college besluit om:
1. uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het bevindingenrapport;
2. voor de doorontwikkeling van het vaar- en verhuurbeleid onder regie
van de gemeente een ondernemers georiënteerde werkgroep op te
richten met een focus op het ontwikkelen van nieuwe concepten, routes
en arrangementen;
3. voor de doorontwikkeling van het vaar- en verhuurbeleid onder
voorzitterschap van de gemeente een inwoners georiënteerde
werkgroep op te richten met de focus op leefbaarheidsaspecten.
Informatienota over vaar- en verhuurbeleid
Het college besluit de informatienota over vaar- en verhuurbeleid vast te
stellen.
Vaststelling uitgangspunten Masterplan Steenwijk Zuidoost
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. kennis te nemen van het Masterplan Steenwijk Zuidoost;
2. de uitgangspunten van het Masterplan Steenwijk Zuidoost , zoals
verwoord in hoofdstuk 8, vast te stellen.
Beantwoording raadsvragen van de CDA-fractie inzake het Didam-arrest
Het college besluit de beantwoording raadsvragen van de CDA-fractie inzake
het Didam-arrest vast te stellen.
Beantwoording raadsvragen PvdA over ruimte op het energienet
Het college besluit de beantwoording raadsvragen PvdA over ruimte op het
energienet vast te stellen.
Beantwoording raadsvragen GroenLinks: Voortgang evaluatie uitvoering
vaar- en verhuurbeleid
Het college besluit de beantwoording raadsvragen GroenLinks: Voortgang
evaluatie uitvoering vaar- en verhuurbeleid vast te stellen.

GESLOTEN MET 17 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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