Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

01-03-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 kamer weth. Bijl

Voorzitter

J.H. Bats, burgemeester

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
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Ontwerp bestemmingsplan Willemsoord – Prins van Oranjelaan
Het college besluit om:
1. Geen vormvrije m.e.r. beoordeling op te stellen;
2. het ontwerp bestemmingsplan Willemsoord – Prins van Oranjelaan, als
vervat in het GML bestand NL.IMRO.1708.WLOprinsvoranjelBP-ON01, met
bijbehorende regels en bijlagen, in procedure te brengen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
Ontwerpbestemmingsplan Dwarsgracht 7, Giethoorn
Het college besluit om:
1. Geen m.e.r. aanmeldnotitie op te stellen;
2. Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsgracht 7- Giethoorn, als vervat in het
GMLbestand NL.IMRO.1708.GHNdwarsgracht7BP-ON01, met
bijbehorende regels en bijlagen, in procedure te brengen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sint Jansklooster, Oude
Beulakerweg 6
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
1. De Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Sint Jansklooster,
OudeBeulakerweg 6' vast te stellen en de ingediende zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan conform deze notitie van reactie te voorzien;
2. in te stemmen met de in de 'Nota van wijzigingen' aangegeven
aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en deze nota
vast te stellen;
3. het bestemmingsplan 'Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 6' als vervat in
het GML-bestand NL.IMRO.1708.STJoubeulakerwg6BP-ON01, met de
bijbehorende regels, verbeelding en bijlagen, met inachtneming van
beslispunt 1 en 2 bedoelde nota's, gewijzigd vast te stellen;
4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
5. het vastgestelde bestemmingsplan 'Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 6'
met bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
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Hernieuwde zienswijze verkoop appartementen Nijenstede
Het college besluit om:
• Positief te reageren op de verkoop van 44 zelfstandige sociale
huurappartementen en gemeenschappelijke ruimten voor ouderen in
Nijenstede aan zorggroep Noorderboog;
• In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde hernieuwde
gemeentelijke zienswijzebrief.
Beschikbaar stellen extra rijksbijdrage voor compensatie corona aan
NoordWestGroep
Het college besluit om:
1. Het financiële nadeel als gevolg van corona op de exploitatie over 2021 van
NoordWestGroep voor het bedrag van € 164.000 als voorschot te vergoeden uit
onze Rijks compensatievergoeding corona voor de WSW.
2. De definitieve bijdrage hiervoor vast te stellen bij de jaarrekening 2021 van
NoordWestGroep.
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Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen en
Uitvoeringsregeling, Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
Het college besluit om:
1. het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen
Steenwijkerland vast te stellen;
2. het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Steenwijkerland 2022 vast te
stellen;
3. de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Steenwijkerland 2022
vast te stellen.
Verkiezingen - Toevoegen locatie Dwarsgracht
Het college besluit om de locatie Dorpshuis Dwarsgracht als stembureau te
benoemen tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022.
Toezichtkader Functionaris gegevensbescherming AVG 2022
(Algemene verordening gegevensbescherming)
Het college besluit kennis te nemen van het FG-AVG-Toezichtkader 2022 en in
te stemmen met de onderwerpen waarop in 2022 toezicht wordt gehouden.
Informatienota over vernieuwd uiterlijk van de gemeentelijke website
Het college besluit in te stemmen met de informatienota over de vernieuwing
van de gemeentelijke website.
Uitkomsten peiling Inwonerspanel over nieuwe bestuursperiode
Het college besluit kennis te nemen van de uitkomsten van de peiling onder
het Inwonerspanel over de nieuwe bestuursperiode.
Managementletter 2021
Het college besluit de managementletter 2021 en de reacties daarop voor
kennisgeving aan te nemen.
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Woningbouw en onderwijs in Wanneperveen (motie CPB CDA:
Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland)
Het college besluit in te stemmen met de bijgevoegde informatienota voor de
gemeenteraad over de locatie nieuwbouw Samenlevingsschool de Lisdodde en
woningbouw in Wanneperveen.

GESLOTEN MET 12 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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