Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

26-03-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J.C. de Groot, secretaris

1

Bezwaarschrift geluidsontheffing
Het college besluit:
1. Bezwaarden in hun bezwaar ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
3. De wettelijke grondslag in het bestreden besluit ambtshalve te wijzigen.

2

Informatienota (informatie)beveiligheidsbeleid
Het college stemt in met de informatienota (informatie)beveiligheidsbeleid en
besluit de gemeenteraad met bijgevoegde brief en het
informatiebeveiligingsplan 2019 te informeren over de wijze waarop in 2019
verdere invulling wordt gegeven aan het (informatie)beveiligingsbeleid.

3

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning Bouwdijk 23 te Kuinre
Het college stemt in met de voortzetting van de procedure tot het verlenen van
de gevraagde omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan.

4

Het bouwen van een serrestal op het perceel Blokzijlerdijk 26 te
Blankenham
Het college neemt kennis van het ontwerpbesluit en stemt in met voorzetting
van de procedure, door ter inzage legging van het ontwerpbesluit met alle
bijbehorende stukken.

5

Periodieke inkooprapportage 2018-4
Het college neemt kennis van de periodieke inkooprapportage 2018-4 .

6

Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning aanbouw en schutting
Oostercluft 454 in Steenwijk
het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren.

3. Het bestreden besluit met aanpassing van de motivering in stand te laten.
4. Bij de brief met de beslissing op het bezwaar te wijzen op de mogelijkheid
om een nieuwe, aangepaste bouwaanvraag (eerst in concept) in te dienen.
7

Informatienota toekennen straatnamen aan vrouwen in Steenwijkerland
Het college besluit de informatienota toekennen straatnamen aan vrouwen in
Steenwijkerland vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

8

Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning zonnepanelen Aan Zee
14 Vollenhove
Het college besluit:
1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften niet over te nemen.
2. Het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.

9

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2019
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de "nota
Weerstandsvermogen en risicomanagement 2019" vast te stellen en de huidige
nota uit 2006 in te trekken.

10

Beantwoording vragen Business Netwerk Blokzijl over verkeerssituatie
Blokzijl
Het college besluit:
1.In te stemmen met de beantwoording van de brief van Business Netwerk
Blokzijl conform bijgevoegde conceptbrief.
2. De gemeenteraad van de beantwoording op de hoogte te stellen.

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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