Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

11-05-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.32 Kamer bestuursvleugel

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

Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland Lachgasverbod
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de Algemene
plaatselijke verordening Steenwijkerland te wijzigen volgens de "Nota
wijzigingen APV 2021 - Lachgasverbod".

2

Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio IJsselland
De gemeenteraad besluit om kennis te nemen van de concept
Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen
zienswijze in te dienen.

3

Aanvraag omgevingsvergunning Veneweg 158a Wanneperveen
Het college besluit:
In te stemmen met het besluit Hogere grenswaarde geluid.
In te stemmen met voortzetting van de procedure om medewerking te verlenen
aan het bouwplan en om het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter
inzage te leggen.
Kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan.

4

Vaststellen bestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6 - 8
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het bestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6 - 8, bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML- bestand
NL.IMRO.1708.ODMHoofdstr6en8BP-VA01, met bijbehorende regels,
verbeelding en bijlagen, gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het vastgestelde bestemmingsplan Oldemarkt - Hoofdstraat 6 - 8 met
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

5

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Vollenhove, Schuit 6 - 8
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Vollenhove, Schuit 6-

8' 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 wijzigingen
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en deze nota vast te stellen;
3. het bestemmingsplan 'Vollenhove, Schuit 6-8' als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1708.VLHSchuit68BP-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 'Vollenhove, Schuit 6-8' met bijbehorende
stukken ter inzage te leggen.
6

Vaststellen bestemmingsplan Steenwijk - Prins Bernhardstraat
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingplan Steenwijk - Prins Bernhardstraat, bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand
NL.IMRO.1708.STWmeppelerweg40BP-VA01, met bijbehorende regels,
verbeelding en bijlagen, ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Steenwijk - Prins Bernhardstraat' met
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

7

Vaststellen correctieve beheersverordening Kornputkwartier
Het college besluit om:
1. De gemeenteraad voor te stellen de 'correctieve beheersverordening
Kornputkwartier' vast te stellen als vervat in
NL.IMRO.1708.STWKornputcorbh-VA01, met de bijbehorende toelichting,
regels, verbeelding en bijlagen.
2. Te starten met de procedure voor de uitgifte van de kavels, onder
voorbehoud van de vaststelling door de gemeenteraad van de ´correctieve
beheersverordening Kornputkwartier' als vervat in
NL.IMTO.1708.STWKornputcorbh-VA01, met bijbehorende toelichting, regels,
verbeelding en bijlagen.

8

Correctieve herziening bestemmingsplannen wonen Noordelijke en
Zuidelijke kernen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan correctieve herzieningen
wonen Noordelijke kernen als vervat in de GML-bestand
NL.IMRO.1708.NoordelijkekernCBP-ON01, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlage en deze als ontwerp ter inzage te leggen.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan correctieve herzieningen
wonen Zuidelijke kernen als vervat in de GML-bestand
NL.IMRO.1708.ZuidelijkekernCBP-ON01, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlage en deze als ontwerp ter inzage te leggen.
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3. Geen exploitatieplan vaststellen omdat er geen verhaalbare kosten als
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro zijn.
9

Herziening beheersverordening Buitengebied
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. De herziene beheersverordening als vervat in de GML-bestand
NL.IMRO.1708.WNPKBGcorwonenBV-VA01, met de daarbij behorende regels,
verbeelding en bijlagen vast te stellen.
2. In te stemmen om geen leges in rekening te brengen voor de herziening van
de beheersverordening.

10

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 GGD IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van de
concept Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de
GGD IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.

11

Informatienota Jaarstukken 2020 GGD IJsselland
Het college besluit om de informatienota - Jaarstukken 2020 GGD IJsselland
vast te stellen.

12

Informatienota Bestuursrapportage voorjaar 2021 GGD IJsselland
Het college besluit de informatienota Bestuursrapportage voorjaar 2021 van de
GGD IJsselland vast te stellen.

13

Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en begroting 2022 RSJ IJsselland
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het proces omtrent de jaarrekening 2020 van het RSJ
IJsselland.
2. Kennis te nemen van de begroting 2022 van het RSJ IJsselland.
3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van het RSJ IJsselland.

14

Informatienota - Concept Regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021 - 2025
Het college besluit de informatienota concept regionale visie Jeugdhulp
IJsselland 2021 - 2025 vast te stellen.

15

Beantwoording schriftelijke vragen D66 mbt sluiting bibliotheek in Sint
Jansklooster
Het college besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen D66 m.b.t. de
sluiting van de bibliotheek in Sint Jansklooster vast te stellen.

16

Beslissing op bezwaar - Maatwerkvoorzieningen Wmo
Het college besluit ten aanzien van het bezwaar van 3 december 2020,
geregistreerd onder zaaknummer 371104, conform het advies van de
commissie bezwaarschriften:



bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren;
de bezwaren ongegrond te verklaren;

en in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften:
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17

het bestreden besluit in stand te laten.

Beleidskader Kleine Windmolens
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Beleidskader Kleine Windmolens, waarmee het
initiatiefnemers mogelijk wordt gemaakt kleine windmolens te plaatsen voor
opwekking van hernieuwbare elektriciteit.
2. Het Beleidskader Kleine Windmolens gedurende zes weken ter inzage te
leggen, waarbij een ieder zijn/haar zienswijze op het beleidskader kenbaar kan
maken.
3. Het Beleidskader Kleine Windmolens na verwerking van de zienswijzen
voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

18

Reactie ontwerp Programma van Eisen aanbesteding OV-concessie IJsselVecht
Het college besluit bijgevoegde brief met de gemeentelijke reactie op het
Programma van Eisen aanbesteding OV Concessie IJssel-Vecht vast te stellen.

19

Informatienota ontwerp Programma van Eisen aanbesteding O.V. concessie
IJssel-Vecht
Het college besluit de informatienota ontwerp Programma van Eisen
aanbesteding O.V. concessie IJssel-Vecht vast te stellen.

20

Actieplan Schuldhulpverlening 2021 - 2024
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het beleidsplan Actieplan schuldhulpverlening Steenwijkerland 2021-2024
vast te stellen.
2. De verordening Beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Steenwijkerland 2021 vast te stellen.

21

Verzoek tot akkoord voor beoordelingsverklaring theater de Meenthe 2019,
2020 en 2021
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in afwijking van de
ASV 2018 akkoord te gaan met de beoordelingsverklaring voor de boekjaren
2019, 2020 en 2021 van theater de Meenthe.

22

Adviesaanvraag transitie bibliotheek
Het college besluit om de gemeenteraad advies te vragen over ingezette koers
ten aanzien van de bibliotheek in Steenwijkerland.

GESLOTEN MET 22 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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