Vastgestelde Openbare Besluitenlijst B&W vergadering
Datum

29-05-2018

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
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder
J. de Groot, secretaris

1

Domeinnaam www.giethoorn.nl in bruikleen geven aan 't Gieters Belang
Het college besluit de domeinnaam www.giethoorn.nl in bruikleen te geven
aan 't Gieters Belang.

2

Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw op het perceel Heetveld 41 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.

3

Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving
ten aanzien van de locatie Dolderweg 21 in Steenwijk
Het college besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften:
1. bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

4

Bezwaarschrift verlening tijdelijke omgevingsvergunning
houtshredderinstallatie Dolderweg 21
Het college besluit conform het advies van de commissie bezwaarschriften om
bezwaarden in hun bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

5

Uitspraak Raad van State over de laad- en loswal nabij Kerkweg 50A in
Giethoorn
Het college neemt de uitspraak van de Raad van State voor kennisgeving aan.

6

Nadere regels subsidie "Asbest eraf, zon er op"
Het college besluit De Nadere regels subsidie "Asbest eraf, zon er op
Steenwijkerland 2018" vast te stellen.

7

Begroting BVO-RSJ IJsselland 2019
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze op de
concept-begroting 2019 van het RSJ IJsselland in te dienen bij het bestuur van
RSJ IJsselland.

8

Analyse OV - behoefte en input/uitgangspunten programma van eisen
aanstaande OV-concessie provincie Overijssel
Het college besluit:
- de analyse van het openbaar vervoer ter advisering voor te leggen op de
Politieke Markt van 5 juni 2018.
- de uitgangspunten ter advisering voor te leggen aan de Politieke Markt van 5
juni 2018.

GESLOTEN MET 8 PUNTEN
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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