Vastgestelde Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

03-07-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester
O. Akkerman, wethouder
T. Jongman, wethouder
M. Scheringa, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
J. de Groot, secretaris
Afwezig: -

1

Planschade Zuidveenseweg 45 in Zuidveen
Het college besluit:
1. het SAOZ advies met betrekking tot het perceel Zuidveenseweg 45 te
Zuidveen en een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van €
9.400, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van ontvangst
van de aanvraag tot de dag van uitbetaling;
2. tot restitutie van het betaalde recht ter hoogte van € 300.

2

Bezwaar intrekken omgevingsvergunning opbouw
appartementencomplex Burg. Goeman Borgesiusstraat 33 A en B
Steenwijk
Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld met de
nadere motivering zoals die in het verweerschrift van 31 mei 2018 onder
het kopje 'nadere motivering' is verwoord:
3. geen vergoeding te geven voor de kosten die gemoeid zijn met het
maken van het bezwaar, omdat verbetering van de motivering hierop
geen aanspraak geeft.

3

Beslissing op bezwaar Jonenweg 15 in Giethoorn
Het college besluit:

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren.
2. de bezwaren gegrond te verklaren.
3. het bestreden besluit te herroepen en de omgevingsvergunning alsnog
te verlenen.
4

Verlenen overbrengingsvergunning
Het college besluit de overbrengingsvergunning voor het overbrengen
van explosieven ten behoeve van het schieten met kanonnen te Blokzijl te
verlenen.

5

Bezwaarschrift verleende omgevingsvergunning in strijd met
bestemmingsplan Giethoorn, betreffende bed en breakfast Binnenpad
17 Giethoorn
Het college besluit conform het advies van de commissie
bezwaarschriften:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren van bezwaarde ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten.

6

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over het onderwerp:
Natuur en (water)recreatie in balans?
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de CDAfractie over de waterplantenproblematiek.

7

Het oprichten van een schuurwoning bestaande uit vijf wooneenheden
aan de Bovenkruier te Sint-Jansklooster
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit;
2. in te stemmen met voortzetting van de procedure, door ter inzage
legging van het ontwerpbesluit met alle bijbehorende stukken:
3. dat bij een ongewijzigd plan na ter inzage legging van het
ontwerpbesluit, de vergunningverlening onder mandaat wordt afgedaan
door het team Leefomgeving.

8

Informatienota uitgangspunten programma van eisen voor
aanbesteding concessie openbaar vervoer
Het college besluit de informatienota uitgangspunten programma van
eisen voor aanbesteding concessie openbaar vervoer vast te stellen en
deze aan de gemeenteraad te verzenden.
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9

Vaststellen bestemmingsplan Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan
Veneweg 166 en 255 te Wanneperveen, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlagen vast te stellen.

10

Uitreiking Cultuurprijs Overijssel
Het college besluit:
1. Mee te werken aan de uitreiking van de Cultuurprijs Overijssel 2018.
2. De kosten van € 6.500 (ex Btw) voor 50% ten laste te brengen van het
budget representatie en voor 50% ten laste te brengen van het budget
overige cultuur.

11

Vervanging huidige bestand ANWB-informatieborden
Het college besluit:
1. Het huidige bestand van ANWB-informatieborden te vervangen.
2. Het logo van de gemeente toe te voegen op de borden.
3. Het onderhoud van deze borden mee te nemen bij het opstellen van het
gemeentelijk vervangings- en meerjarenonderhoudsplan bebording.
4. De gemeentelijke kosten van vervanging ter hoogte van € 17.600 op te
nemen in de Najaarsnota 2018.

12

Bezwaarschrift afwijzing verzoek om tegemoetkoming in schade
Leeuwte 33a St. Jansklooster
Het college besluit conform het advies van de commissie
bezwaarschriften:
1. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

13

Financiële gevolgen meicirculaire 2018
Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 te verwerken in de
najaarsnota 2018 en de programmabegroting 2019 - 2022.
2. De gemeenteraad te informeren met de informatienota over de
financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 en de verwerking hiervan
in de najaarsnota 2018 en de programmabegroting 2019 - 2022
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GESLOTEN MET 13 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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