Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

9-11-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer A1.32

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

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

1

Verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2020
Het college besluit:
1.
2.

3.
2

kennis te nemen van de inhoud van het verslag bezwaar- en klaagschriften
Steenwijkerland 2020;
kennis te nemen van de werkwijze waarbij de juridisch adviseurs van het team
Organisatieadvies afspraken hebben gemaakt / zullen maken met de betrokken
teamleiders of medewerkers over de in het verslag opgenomen leerpunten en
aanbevelingen;
het verslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2020 ter kennisname te
sturen aan de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaar Schrijvershuis Giethoorn
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften
bezwaarden in hun bezwaren niet ontvankelijk te verklaren.

3

Beslissing op bezwaar geslotenverklaring voor vrachtauto’s Lozedijk te
Wanneperveen
Het college besluit:
1. De bezwaren van 5 februari 2020, geregistreerd onder zaaknummer 348282, conform
advies van de commissie bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren
2. De bezwaren van 5 februari 2020, geregistreerd onder zaaknummer 348282, conform
advies van de commissie bezwaarschriften gegrond te verklaren en het bestreden
besluit (geslotenverklaring voor vrachtauto’s op Lozedijk) van 31 december 2019
(Staatscourant 2019, 71524) in te trekken.

4

Verlenen omgevingsvergunning in afwijking van een negatief welstandsadvies
Binnenpad 49 te Giethoorn
Het college stemt de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een
bouwwerk en het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor het plaatsen van 33
recreatieve nachtverblijven in afwijking van het negatieve welstandsvies toch te
verlenen.

5

Controleprotocol 2021 (inclusief normen- en toetsingskader)
Het college stelt de raad voor het controleprotocol 2021 inclusief normen- en
toetsingskader voor de accountantscontrole vast te stellen.

6

Bijdrage Steenwijkerland aan verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

Het college besluit om in het kader van de verstedelijkingstrategie Regio
Zwolle de regiopartners middels bijgevoegde communicatieboodschap voor te
stellen 1000 tot 1500 woningen van de (boven)regionale woningbehoefte in
Steenwijkerland in te vullen op een manier die aansluit op de ambities van de
regio als NOVI-gebied, en de gemeenteraad middels een afschrift te
informeren.
7

Intentieverklaring uitvoeringsbudget Sportakkoord 2022

Het college besluit:
1. in te stemmen met het namens gemeente Steenwijkerland mede
ondertekenen en indienen van de intentieverklaring voor de aanvraag van
het landelijk uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord voor
uitvoering van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord in 2022 en
eventuele volgende jaren.
2. de burgemeester machtigt de wethouder sport om deze en toekomstige
intentieverklaringen voor de aanvraag van landelijk uitvoeringsbudget van
het Lokaal Sportakkoord te ondertekenen, op het moment dat de
uitgangspunten van de regeling passend zijn bij de situatie in
Steenwijkerland.
8

Informatienota Bouwstenen actualisatie omgevingsvisie en opstellen
omgevingsplan

Het college besluit de informatienota Bouwstenen actualisatie omgevingsvisie
en opstellen omgevingsplan vast te stellen en aan de gemeenteraad te
verzenden.
9

Beleidskaders voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het 'Beleidskader voor kleine
windmolens in de gemeente Steenwijkerland' en het 'Eindverslag inspraak
Beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland' vast te
stellen, waarmee het initiatiefnemers mogelijk wordt gemaakt kleine
windmolens te plaatsen voor opwekking van hernieuwbare elektriciteit.
10

Rapportage Transitievisie warmte: Samen aan de slag voor een aardgasvrij
Steenwijkerland

Het college stelt de raad voor:
1. De raad besluit de 'Rapportage Transitievisie Warmte: Samen aan de slag
voor een aardgasvrij Steenwijkerland' en het 'Eindverslag inspraak
Transitievisie Warmte Steenwijkerland' vast te stellen en daarbij
onderstaande vier uitgangspunten te hanteren voor de uitwerking van deze
visie in de wijkaanpakken.
Uitgangspunten:
1. We starten met besparen.
2. We behouden het gasnet voor groen gas.
3. De warmtetransitie is woonlastenneutraal.
4. We doen het samen.
11

Wijziging vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021

Het college stelt de raad voor de Verordening vermakelijkhedenretributie
Dorpsgracht Giethoorn 2021 te wijzigen.
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12

Beantwoording raadsvragen GroenLinks over enquêtes

Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen GroenLinks over
enquêtes.
13

Beantwoording raadsvragen GroenLinks over huisvesting sekswerkers.

Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen GroenLinks over
huisvesting sekswerkers.
14

Beantwoording raadsvragen GroenLinks over verduurzamen bestaande
huurwoningen.

Het college stemt in met de beantwoording raadsvragen GroenLinks over
verduurzamen bestaande huurwoningen.
GESLOTEN MET 14 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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