Vastgestelde openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

03-11-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A2.05 Vollenhove

Voorzitter

J.H. Bats

Toelichting

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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Intentieverklaring uitvoeringsbudget Sportakkoord 2021
Het college besluit
1. In te stemmen met het ondertekenen en indienen van de intentieverklaring
voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord voor
uitvoering van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord.
2. de gemeentesecretaris te machtigen de aanvraag voor uitvoeringsbudget
voor het Lokaal Sportakkoord te ondertekenen.
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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sint Jansklooster, Monnikenweg
52
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Sint Jansklooster,
Monnikenweg 52' vast te stellen en de ingediende zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan conform deze notitie van een reactie te voorzien;
2. in te stemmen met, de in de 'Nota van wijzigingen' aangegeven wijziging ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en deze nota vast te stellen;
3. het bestemmingsplan 'Sint Jansklooster, Monnikenweg 52' als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.1708.STJMonnikenweg52BP-VA01, 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, Monnikenweg 52' met
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
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Uitbreiding trafostation Bedelaarspad nabij Onna
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het uitbreiden van
het trafostation aan het Bedelaarspad nabij Onna.
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Informatienota vervangen gehele damwand Balkenhaven in Blokzijl
Het college besluit:
1. vooruitlopend op de vaststelling van de Programmabegroting de gehele

damwand Balkenhaven in Blokzijl te vervangen.
2. de financiële gevolgen hiervan toe te lichten en te verwerken in de
jaarrekening.
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Informatienota RES West Overijssel
Het college stelt de informatienota RES West-Overijssel vast.
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Informatienota Omgekeerde toets
Het college stelt de informatienota Omgekeerde toets vast.
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Informatienota De uitrol van het 5G netwerk
Het college stelt de informatienota ‘De uitrol van het 5G netwerk' vast.
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Afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk en de
beschreven woningbehoefte voor Steenwijk (H1 & H2);
2. In te stemmen met de 4 criteria en de toepassing daarvan bij het toetsen van
woningbouwplannen voor Steenwijk (H3 & H5);
3. Kennis te nemen van de ontwikkelrichting Betap/Crilux (H4);
4. In te stemmen met het verder in ontwikkeling brengen van de locatie
Betap/Crilux volgens het midden scenario (H3), naast de al geplande
woningbouw op basis van de investeringsopgave sociale huur uit 2018;
5. De afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk ter informatie toe te zenden
aan de gemeenteraad.

9

Vaar- en verhuurbeleid
1. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Vaarverordening
2021 vast te stellen.

10
TB

2. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening
Vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2021 vast te stellen.
Uitgangspunten Kleine Windmolens
Het college besluit de gemeenteraad advies te vragen over de opgestelde
criteria die zijn opgenomen in de uitgangspuntennotitie Kleine Windmolens.

GESLOTEN MET 10 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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