
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering:  18 januari 2022  

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 11 januari 2022 (openbaar) - ADV/21-16061 

 

Besluit: 

1. De besluitenlijst van BenW van 11 januari 2022 vast te stellen. 

 

 

Informatiebrief van de provincie over huidige concessie laadpalen - ADV/22-16114 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaande brief van de provincie over de huidige concessie voor het 

plaatsen van laadinfrastructuur en overdrachtsperiode naar nieuwe concessie. 

 

 

Regionaal convenant samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022 - 

ADV/22-16102 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de herziene versie van het convenant regionale samenwerking beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht; 

2. Het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio 

IJssel-Vecht met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking te laten treden; 

3. Wethouder Mussche te machtigen om namens de gemeente Staphorst bijgevoegd convenant te 

ondertekenen. 

 

 

Beleidsplan sociaal domein 'Iedereen doet mee' - ADV/21-16086  

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee’ en deze vast te stellen; 

2. Het beleidsplan sociaal domein ‘Iedereen doet mee’ middels bijgevoegd raadsvoorstel ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 

3. Kennis te nemen van het advies dat de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst heeft gegeven over 

dit beleidsplan; 

4. In te stemmen met bijgevoegde reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

Staphorst en deze te verzenden. 

 

 

Wijzigingen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2022 - ADV/21-15885 

 

Besluit: 

1. De Raad voor te stellen de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2022 

vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente 

Staphorst 2017. 

 

 



 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering:  18 januari 2022  

 

 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg Oude Rijksweg 221a te Rouveen - ADV/21-16092 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om invulling van een open plek met een 

woning achter het perceel Oude Rijksweg 221a te Rouveen. 

 

 

Herverdeling gemeentelijke bijdragen Veiligheidsregio IJsselland - ADV/22-16117 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de herverdeling gemeentelijke bijdragen Veiligheidsregio IJsselland; 

2. De raad voor te stellen akkoord te gaan en hierop geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Belangenafweging fase 1 Uitnodigingskader grootschalige opwek - ADV/21-16053 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerp besluit belangenafweging over grootschalige energie-

opwek; 

2. In te stemmen met het ontwerp besluit dat er in de periode 2030 – 2040 Gigawattuur aan 

hernieuwbare elektriciteit gerealiseerd moet worden. Dit onder voorbehoud van nieuwe 

technieken, mogelijk veranderend Rijksbeleid en solidariteit in de regio. De projecten moeten 

uiterlijk in 2036 vergund zijn; 

3. In te stemmen met het ontwerp besluit dat er bij deze opwek sprake moet zijn van één integraal 

plan, waarbij methoden voor opwek én opslag van energie, in één gebied geclusterd worden; 

4. In te stemmen met het ontwerp besluit dat zon op landbouwgrond uitgesloten is tenzij er 

aantoonbaar sprake is van functioneel dubbelgebruik ; 

5. In te stemmen met het ontwerp besluit om de gebieden ten westen van de Oude Rijksweg en 

Gemeenteweg, plus de Lommert, uit te sluiten van grootschalige opwek; 

6. In te stemmen met het ontwerp besluit om de resterende gebieden (omgeving 

energielandschap, Westhuizingerveld en omgeving Punthorst) aan te wijzen als zoekgebied voor 

de 40 Gigawatt uur die uiterlijk in 2036 vergund moet zijn; 

7. De ontwerp besluit belangenafweging ter inzage te leggen in de periode tussen 31 januari en 12 

maart; 

8. In te stemmen met bijgevoegde communicatieplan ten aanzien van de ter inzage legging en 

mogelijkheid tot reageren. 

 

 


