Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van
burgemeester en wethouders
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen

19 april 2022
13:30
A1.24 B&W kamer
de heer J.H. Bats, Burgemeester
de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M.
Scheringa, Wethouder; mevrouw H. Jong de, Waarnemend gemeentesecretaris
mevrouw T. Jongman, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder

2022_B&W_00329

Beslissing op bezwaar tegen invorderingsbeschikking
Het college besluit om:
Het advies van de commissie bezwaarschriften in zijn geheel over te nemen. Dit
houdt in dat bezwaren ontvankelijk maar ongegrond zijn en er wordt geen
proceskostenvergoeding toegekend.

2022_B&W_00330

Omgevingsvergunning, aanleggen van een voetpad, Havezatherweg
13 Belt-Schutsloot
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de reactienota;
2. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

2022_B&W_00332

Aandeelhoudersvergadering BNG Bank N.V.
Het college besluit om:
1. Als aandeelhouder in te stemmen met de volgende onderdelen.
• de jaarrekening 2021;
• het dividendvoorstel 2021;
• het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen voor hun taakuitoefening;
• de herbenoeming van mevrouw M.E.R. van Elst als lid van de Raad van
Commissarissen en
• het voorstel tot wijzigen van de statuten.
2. Volmacht af te geven aan de teamleider Organisatie-advies om namens de
gemeente Steenwijkerland deel te nemen aan de stemmingen tijdens de
aandeelhoudersvergadering van 21 april 2022.
3. Kennis te nemen van de aankondiging van het periodiek aftreden van dhr. H.
Arendse in 2023 en de heer C.J. Beuving in 2022 als lid van de Raad van
Commissarissen.

2022_B&W_00333

Aandeelhoudersvergadering Enexis Holding, CSV Amsterdam en
Publiek Belang Elektriciteitsproductie
Het college besluit om:
1.1 Als aandeelhouder van Enexis Holding N.V. kennis te nemen van de
volgende onderdelen.
• Het jaarverslag 2021;
• het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde
beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht;
• de vaststelling van het strategisch plan 2022;
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•
•
•
•

de verkoop van Fudura;
het voorgestelde dividendbeleid boekjaar 2022;
het opstellen dividendbeleid boekjaren 2023-2026;
de benoeming van de heer J. Nijhuis als lid van de Raad van
Commissarissen en
• de benoeming van mevrouw M.J.G. Spierings en de heer A.G.M. Roest
als lid van de aandeelhouderscommissie.
2.1 Als aandeelhouders van CSV Amsterdam en Publiek Belang
Elektriciteitsproductie kennis te nemen van de volgende onderdelen.
• de jaarrekeningen 2021;
• het verlenen van decharge aan de bestuurder voor zijn taakvervulling
en
• de benoeming van de heer Stijn en de heer Roest als lid van de
aandeelhouderscommissie.
2022_B&W_00334

Aandeelhoudersvergadering Vitens N.V.
Het college besluit om:
Als aandeelhouder in te stemmen met
• de jaarrekening 2021;
• het dividend over 2021;
• het verlenen van kwijting voor taakuitoefening aan de leden van de
directie en de leden van de Raad van Commissarissen en
• de benoeming van de heer P.A.N. ten Kroode als lid van de Raad van
Commissarissen.

2022_B&W_00335

Dienstverleningsovereenkomst instellen procesmanager gedwongen
zorg
Het college besluit om:
In te stemmen met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst tussen
de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en GGD IJsselland met betrekking
tot de inzet van een procesmanager gedwongen zorg en aanpak personen met
verward gedrag. De overeenkomst gaat in met terugwerkende kracht per 1
januari 2022 voor een periode van 2 jaar.

2022_B&W_00340

Verlengen overeenkomst GGD IJsselland voor de Wet verplichte Ggz
Het college besluit om:
In te stemmen met de verlenging van de opdracht aan GGD IJsselland voor de
uitvoering van taken in het kader van de Wet verplichte Ggz, inclusief
gewijzigde begroting en een aanvulling voor verwerking van persoonsgegevens.

2022_B&W_00341

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 GGD
IJsselland
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland.
2. Zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland.
3. De bijgevoegde brief (bijlage 3) vast te stellen als zienswijze.
4. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2026 van de GGD IJsselland.
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2022_B&W_00315

Aanpassing Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold (2022)
Het college besluit om:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Welstandsnota op
onderdelen (onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan Eeserwold van februari 2005,
Eeser Campus en Eeser Gaard) door Beeldkwaliteitsplan voor het Eeserwold.
2. In te stemmen met het opstarten van de procedure voor het wijzigen van de
Welstandsnota.

2022_B&W_00331

Principeverzoek, verbouw van bedrijfswoning tot appartementen,
Tukseweg 178 te Tuk
Het college besluit om:
Het ontwikkelen van appartementen aan de Tukseweg 178 te Tuk, onder
voorwaarden, een wenselijke ontwikkeling te vinden.
- Het parkeren dient op eigen terrein te worden gerealiseerd;
- Het ontwerp wordt aangepast naar 2 laags met kap;
- Het plan voldoet aan de eisen zoals gesteld onder 'dubbelbestemming
cultuurhistorie Tuk'.
- Het plan voldoet aan de minimum gebruiksoppervlakte van 50m2 per
appartement.

2022_B&W_00336

Ontwerpbestemmingsplan "Eesveen, Eeserwold Werken"
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Wet geluidhinder Eesveenseweg
Eeserwold, gemeente Steenwijkerland;
2. geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen;
3. in te stemmen met het in de procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan "Eesveen, Eeserwold Werken"
(NL.IMRO.1708.STWeeserwoldwerkBP-ON02).

2022_B&W_00337

Informatienota over de jaarstukken 2021 GGD IJsselland
Het college besluit in te stemmen met de informatienota Jaarstukken 2021 GGD
IJsselland.

2022_B&W_00338

Pilot participatieplan zonnepark Blokzijl
Het college besluit om:
Het door Coöperatie Steenergie opgestelde en door Plaatselijk Belang Blokzijl
mede-ondertekende participatieplan, vast te stellen en daarmee het
participatietraject te starten.

2022_B&W_00339

Kadernota en programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met respectievelijk de kadernota
2023 en de concept programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland en
hierop geen zienswijze in te dienen.
2. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland vanaf 2023 mee
te nemen in de begroting 2023 van de gemeente.

Gesloten met 14 punten.
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