Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van
burgemeester en wethouders
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen

5 april 2022
9:00
A1.24 B&W kamer
de heer J.H. Bats, Burgemeester
de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T.
Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J.C. de Groot,
Secretaris
mevrouw T. Bijl, Wethouder

2022_B&W_00281

Ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 56 te Giethoorn
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan "Kerkweg 56 te Giethoorn";
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

2022_B&W_00284

Inzet van een extra taalpuntcoördinator bij Taalpunt
Het college besluit om:
1.1 In te stemmen met de (tijdelijke) inzet van een extra taalpuntcoördinator bij
Taalpunt Steenwijkerland.
1.2 Een bedrag van € 20.000 uit het steunpakket ´Extra begeleiding kwetsbare
doelgroepen´ hiervoor te bestemmen.

2022_B&W_00285

Verzoek Woonzorg Nederland, aanvullende afspraak over
Prestatieafspraken 2020-2022
Het college besluit om:
1. In te stemmen met het voorstel van Woonzorg Nederland dat per 1 januari
2022 15% van de vrijgekomen woningen van Woonzorg Nederland in de
gemeente Steenwijkerland kan worden toegewezen aan
eenpersoonshuishoudens met een inkomen boven de € 40.765 en
meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven de € 45.014.
2. Deze afspraak vast te leggen in een bijlage bij de huidig geldende
prestatieafspraken die zijn afgesloten tussen Woonzorg Nederland en de
gemeente. De burgemeester machtigt wethouder Scheringa om de aanvullende
prestatieafspraak namens het college te ondertekenen.

2022_B&W_00286

Vaststellen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Steenwijkerland (2022)
Het college besluit om:
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Steenwijkerland 2022 vast te
stellen.

2022_B&W_00287

Prestatieafspraken 2023 met Omnia Wonen
Het college besluit om:
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1. In te stemmen met het procesvoorstel van Omnia Wonen om het voor 1 juli
a.s. aan te leveren activiteitenoverzicht voor 2023 als prestatieafspraken te
zien;
2. in te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde brief aan Omnia
Wonen.
2022_B&W_00288

Informatienota "Sociaal ombudsvrouw 2020 - 2021"
Het college besluit in te stemmen met de informatienota 'Sociaal ombudsvrouw
2020 - 2021'.

2022_B&W_00289

Subsidie Stichting Duurzaam Steenwijkerland 2022
Het college besluit om:
Aan de Stichting Duurzaam Steenwijkerland een incidentele subsidie van €
249.150 toe te kennen voor 2022.

2022_B&W_00290

Informatienota over GGD IJsselland: Ontwikkelingenbrief en kaders
voor de begroting 2023
Het college besluit in te stemmen met de informatienota "Ontwikkelingenbrief
en kaders voor de begroting 2023 van de GGD IJsselland".

2022_B&W_00291

De Nieuwe Vijverhof, Steenwijk
Het college besluit om:
In te stemmen met de concept stedenbouwkundige opzet voor de
herontwikkeling van de Vijverhof;
op basis van de uitkomsten van de inloopbijeenkomst het plan verder uit te
werken;
een anterieure overeenkomst voor verdere besluitvorming voor te bereiden.

2022_B&W_00293

Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming, Jonenweg 7 te
Giethoorn
Het college besluit om:
Geen medewerking te verlenen aan het initiatief voor het wijzigen van de
agrarische naar de recreatieve bestemming.

2022_B&W_00282

Principeverzoek voor het bouwen van een woning, Langesloot 11C
Zuidveen
Het college besluit om:
Het initiatief voor het realiseren van een woning op het perceel i3171 te
Zuidveen een wenselijke ontwikkeling te vinden indien voldaan wordt aan de
hieronder genoemde voorwaarden.
1. Er wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd.
2. De woning voldoet aan de (welstands)eisen zoals deze opgesteld zijn voor
‘cultuurhistorie Zuidveen.;
3. De woning voldoet aan de eisen van de Welstandsnota zoals opgesteld in 2.
Stuwwallandschap tussen Steenwijk en Johannes Postkazerne
2.1.'Kamp'landschap.
4. Parkeren vindt op eigen terrein plaats.
5. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd van tuin naar wonen.
6. Het initiatief is milieuhygiënisch inpasbaar.
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2022_B&W_00292

Subsidieaanvraag voor de renovatie en uitbreiding van LTC (Lawn
Tennis Club) Steenwijk
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:
aan de LTC (tennisclub) Steenwijk een subsidie te verlenen voor de renovatieen uitbreidingsplannen van hun sportcomplex en hiervoor de stelpost "Bijdrage
renovatie sportaccommodaties" in de programmabegroting 2022-2025 vrij te
geven voor een bedrag van maximaal € 75.000.

2022_B&W_00294

Principeverzoek voor transformatie naar woon-werklocatie, Weg van
Rollecate 11 te Vollenhove
Het college besluit om:
Het initiatief voor het realiseren van woon-werklocaties aan de Weg van
Rollecate 11 te Vollenhove niet wenselijk te achten.

2022_B&W_00302

Leefgeldregeling Oekraine
Het college besluit om:
1. Ontheemden uit Oekraïne leefgeld te verstrekken op basis van de ministeriele
regeling voor huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het
oorlogsgeweld in Oekraïne (nummer 3936963) (Bijlage 1).
2. Het plan van aanpak Leefgeld Oekraïne vast te stellen (Bijlage 2).
3. De toelage voor ontheemden in een Gemeentelijke Opvang vast te stellen op
€ 55 per persoon per maand bij vol pension.
4. Vooruitlopend op de Perspectiefnota € 210.075 beschikbaar te stellen voor
het uitkeren van de leefgeldregeling.
5. De betaling van het leefgeld in contanten te doen totdat de gemeente de
beschikking heeft over prepaid bankpassen.

2022_B&W_00296

Beantwoording raadsvragen van GroenLinks over Vaarbelasting
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 15 punten.
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Gemeentesecretaris

Burgemeester

J.C. de Groot

J.H. Bats
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