Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

25-02-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Ontwerpbestemmingsplan Vollenhove - Oppen Swolle
Het college besluit:
1. het ontwerpbestemmingsplan Vollenhove - Oppen Swolle 1 ter inzage te
leggen en een ieder de gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen
2. het ontwerp besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder betrekking hebbend
op Oppen swolle 1 gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te
leggen
3. geen milieueffectrapportage op te stellen op basis van hetgeen verwoord is
in paragraaf 4.1 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan.

2

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Buitensingel 19 en
Krekensingel 18 in Steenwijk
Het college besluit:
1. Voor wat betreft de bezwaren die zijn ingediend tegen de verleende
omgevingsvergunningen voor de bouw van een woning op Buitensingel 19 en
Krekensingel 18 in Steenwijk:
•bezwaarden in hun bezwaar niet ontvankelijk te verklaren;
•geen proceskostenvergoeding toe te kennen.
2. Te onderzoeken op welke manier meer duidelijkheid kan worden gegeven
over de wijze van toetsing aan de opgenomen criteria in het Beeldkwaliteitplan
Eeserwold.

3

Beantwoording schriftelijke vragen D66 ontwikkeling locatie Welkooppand
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van D66 over
ontwikkeling locatie Welkooppand en besluit deze te verzenden aan de
gemeenteraad.

4

Strategische Mobiliteitsvisie "Steenwijkerland duurzaam in beweging"
Het college besluit om de concept rapportage Strategische Mobiliteitsvisie:
“Steenwijkerland duurzaam in beweging” vast te stellen en vrij te geven voor
inspraak.

5

Samenwerkingsovereenkomst Samen starten, nazorg ex-gedetineerden
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het project Samen starten gericht op het optimaliseren
van detentie- en re-integratietrajecten van Steenwijkerlandse burgers die in
penitentiaire inrichting Zwolle gedetineerd zijn
2. aan te sluiten bij het project Samen starten en wethouder Jongman te
mandateren de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

6

Evaluatie Week van de Ondernemer 2019
Het college neemt kennis van de evaluatie van de Week van de Ondernemer
2019.

GESLOTEN MET 6 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J. de Groot

J.H. Bats
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