Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

21-12-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer 2.05 Vollenhove

Voorzitter

J.H. Bats, burgemeester

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
H. de Jong-locosecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
Afwezig:
J.C. de Groot, secretaris
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Gevolgen wijziging van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers
(Appa)
Het college besluit de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, over de gevolgen wijziging van Algemene Pensioenwet
politieke ambtsdragers (Appa), voor kennisgeving aan te nemen.
Besluit:
Conform
Overbrenging archiefregisters en woningregisters uit de
bevolkingsadministratie van de periode 1939-1994
Het college besluit om:
1. de archiefregisters en woningregisters uit de periode 1993-1994, zoals die
nader zijn gespecificeerd in bijlagen 1a, 1b en 1c, over te brengen naar de
gemeentelijke archiefbewaarplaats;
2. de bijgevoegde verklaring van overbrenging (bijlage 1) te ondertekenen;
3. het besluit ‘Beperkingen openbaarheid archiefregisters en woningregisters
2021‘ (bijlage 2), onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten, vast te stellen;
4. Gedeputeerde Staten goedkeuring te vragen voor de in het besluit
‘Beperkingen openbaarheid archiefregisters en woningregisters 2021’
(bijlage 2) gehanteerde termijnen voor een beperking aan de openbaarheid,
voor zover deze langer zijn dan 75 jaar;
5. Gedeputeerde Staten te vragen om een algemene machtiging aan het
college te geven om bij overbrenging naar de archiefbewaarplaats aan
archiefbestanddelen een beperking aan de openbaarheid te stellen van
maximaal 110 jaar, voor zover:
- deze over te brengen archiefbestanddelen bestanden in de zin van
artikel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
betreffen of bevatten

-
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er zich in deze bestanden bijzondere persoonsgegevens of
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard bevinden
6. akkoord te gaan met de tekst voor de brief aan Gedeputeerde Staten
(bijlage 3).
Besluit:
Conform
Verlengen overeenkomst met Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland
Het college besluit de bestaande overeenkomst (2017-2021) met inachtneming
van enkele kleine wijzigingen met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december
2022.
Besluit:
Conform
Afhandeling subsidies Wijkvereniging de Gagels
Het college besluit:
1. De subsidie voor het wijkgebouw in de Gagels voor huur en activiteiten
alsnog te verlenen voor 2021 en 2022
2. De subsidie voor wijkgebouw de Gagels voor 2018, 2019 en 2020 definitief
vast te stellen op € 6.997,00 (2018), € 7.004,00 (2019) en € 7.056,00 (2020).
3. De twee subsidies verstrekt voor activiteiten in het kader van Gzond in de
stad definitief vast te stellen op € 800,00 en € 1.700,00.
Besluit:
Conform
Informatienota motie “Right to Challenge”
Het college besluit de informatienota “Right to Challenge” vast te stellen.
Besluit:
Conform
Informatienota voortgang jumelage
Het college besluit de informatienota voortgang jumelage vast te stellen.
Besluit:
Conform
VTH Wabo-beleid thuistaken
Het college besluit het beleidsplan “VTH Wabo-beleid thuistaken”, inclusief
bijlagen vast te stellen, waarmee invulling wordt gegeven aan het uitvoeringsen handhavingsbeleid voor de Wabo-taken.
Besluit:
Conform
Grondprijzenbrief 2022
Het college besluit:
1. de Grondprijzenbrief 2022 vast te stellen
2. de Grondprijzenbrief 2022 ter kennisname aan de raad te sturen
3. de in de Grondprijzenbrief 2022 genoemde grondprijzen te verwerken bij
de herziening van de grondexploitaties per 1-1-2022
Besluit:
Conform
Concernplanning / spoorboekje 2022
Het college besluit de concernplanning 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
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Besluit:
Conform
Realisatiekaart en mijlpalen
Het college besluit in te stemmen met de thema’s die opgenomen worden in de
realisatiekaarten en de mijlpalen voor kennisgeving aan te nemen.
Besluit:
Conform
Samenwerkingsovereenkomsten Regionaal Techniek Centrum en Horeca
College Weerribben-Wieden
Het college besluit:
1. de ‘Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst RTC’ namens de
gemeente Steenwijkerland aan te gaan met de deelnemende bedrijven
2. de ‘Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst HCWW’ namens de
gemeente Steenwijkerland aan te gaan met de deelnemende bedrijven
De burgemeester besluit de ondertekening van deze overeenkomsten op te
dragen aan Bert Flierman, Programmamanager Actieplan Werk(t).
De burgemeester besluit de ondertekening van de overeenkomst met de
intermediair ‘Top Level Punt BV’ voor het doen van de subsidieaanvraag
namens de gemeente Steenwijkerland op te dragen aan Bert Flierman,
Programmamanager Actieplan Werk(t).
Besluit:
Conform
Verplaatsen paardenbak van Het Strand te Blankenham naar Blokzijl
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde (planologische) procedure voor de
verplaatsing van de paardenbak Blankenham naar de locatie aan de
Kanaalweg te Blokzijl;
2. in te stemmen met de wijze van kostenverdeling;
3. in te stemmen met het regelen van de met de Dijkruiters gemaakte
afspraken via opzegging van de huidige overeenkomst en opname in een
nieuwe overeenkomst;
4. bereid te zijn om de overeenkomst met volkstuinvereniging “de Molen” te
wijzigen waarbij het aan hen verhuurde perceel wordt verkleind tot aan de
ontwikkellocatie;
5. in te stemmen met de verkoop aan De Nekker & Elzinga van de reststrook
(ca. 675 m2)
6. het besluit te communiceren met betrokken partijen (gemeenteraad en
extern)
Besluit:
Conform
Principeverzoek Waterresort Bodelaeke, Jonenweg
Het college besluit:
1. Planologische medewerking te verlenen aan het initiatief.
2. Aan de planologische medewerking randvoorwaarden te verbinden, die
een goede ruimtelijke inpassing borgen en een ruimtelijke
kwaliteitsverbetering bewerkstelligen.
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3. Aan initiatiefnemer de ruimtelijke kaders voor de (verdere) planuitwerking
mede te delen.
Besluit:
Conform
Wijziging beschikking subsidieverlening digitaal retailplatform “Shop in de
Kop”
Het college besluit om:
1. In te stemmen om een eenmalige subsidie van € 20.000,- te verstrekken aan
de initiatiefneemsters voor de ontwikkeling en uitrol van het digitale
retailplatform “Shop in de Kop”, onder de voorwaarden zoals gesteld in de
wijzigingsbeschikking subsidieverlening
2. In te stemmen met het versturen van bijgaande wijzigingsbeschikking
subsidieverlening aan initiatiefneemsters waarin het bedrag wordt toegezegd
met bijbehorende criteria.
3. In te stemmen met het vrijgeven van de stelpost economische promotie als
dekking voor deze subsidie.
Besluit:
Conform
Vaststelling correctieve herziening bestemmingsplan Wonen van diverse
plannen
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. de ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de reactienota
Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Vollenhove en Blokzijl;
2. de reactienota ‘Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Vollenhove
en Blokzijl’ vast te stellen;
3. de nota’s van wijzigingen ‘correctieve bestemmingsplannen wonen’ vast te
stellen;
4. de bestemmingsplannen aan te passen zoals verwoord in de nota van
wijzigingen ‘correctieve bestemmingsplannen wonen’;
5. het bestemmingsplan ‘correctieve herziening wonen Steenwijk en Tuk –
Vollenhove en Blokzijl’ als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.1708.SteenwijkTukCBP-ON01 en NL.IMRO.1708.VollenBlokCBPON01, met bijbehorende regels en verbeelding en bijlagen en de onder 2 en 3
bedoelde nota’s, gewijzigd vast te stellen;
6. het bestemmingsplan ‘correctieve herziening wonen Noordelijke en
Zuidelijke kernen’ als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.1708.NoordelijkkernCBP-ON01 en
NL.IMRO.1708.ZuidelijkkernCBP-ON01, met bijbehorende regels verbeelding
en bijlagen en de onder 2 en 3 bedoelde nota’s, gewijzigd vast te stellen;
7. het bestemmingsplan ‘correctieve herziening wonen Giethoorn,
Dwarsgracht, Jonen en overige plannen’ als vervat in het GML bestand
NL.IMRO.1708.STWcorwonenCBP-ON01, met bijbehorende regels verbeelding
en bijlagen en de onder 2 en 3 bedoelde nota’s, gewijzigd vast te stellen;
8. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
De vastgestelde bestemmingsplannen ‘correctieve herziening wonen Steenwijk
en Tuk – Vollenhove en Blokzijl’, ‘Noordelijke en Zuidelijke kernen’ en
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‘Giethoorn, Dwarsgracht en Jonen – en overige plannen’, met bijbehorende
stukken ter inzage te leggen.
Besluit:
Conform
Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek afvalbeleid Steenwijkerland
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport Afvalbeleid Steenwijkerland van de
rekenkamercommissie en de bijgevoegde bestuurlijke reactie te geven zoals
in de (concept)brief aangegeven
2. Geheimhouding op te leggen op het rapport (‘Afvalbeleid
Steenwijkerland’) van de Rekenkamercommissie en het ter vergadering
behandelde (art. 55 eerste lid Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid,
onder g van de Wet openbaarheid van bestuur) en deze geheimhouding te
laten voortduren totdat de Rekenkamercommissie het rapport aan de raad
aanbiedt;
3. Geheimhouding op te leggen op de bestuurlijke reactie op het rapport
(‘Afvalbeleid Steenwijkerland’) van de Rekenkamercommissie en het ter
vergadering behandelde (art. 55 eerste lid Gemeentewet juncto artikel 10,
tweede lid, onder f en g van de Wet openbaarheid van bestuur) en deze
geheimhouding te laten voortduren totdat de Rekenkamercommissie het
rapport aan de raad aanbiedt.
Besluit:
Conform
Beantwoording raadsvragen van GroenLinks over het loslaten van de gevel
van RSG Tromp Meesters locatie Stationsstraat
Het college besluit de beantwoording van de raadsvragen van GroenLinks
over het loslaten van de gevel van RSG Tromp Meesters locatie Stationsstraat
vast te stellen.
Besluit:
Conform
Beantwoording raadsvragen BGL over ‘Brandveiligheid in binnensteden/
dorpen van Steenwijkerland’
Het college besluit de beantwoording raadsvragen van BGL over
‘Brandveiligheid in binnensteden/ dorpen van Steenwijkerland’ vast te stellen.
Besluit:
Conform

GESLOTEN MET 18 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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