Besluitenlijst BenW (openbaar)
Datum vergadering: 1 en 3 februari 2022

Besluiten 1 februari 2022:
Besluitenlijst BenW 25 januari 2022 (openbaar) - ADV/21-16063
Besluit:
De openbare besluitenlijst van BenW van 25 januari vast te stellen.

Instemmen met startdocument Gebiedsgerichte aanpak NW Overijssel - ADV/22-16170
Besluit:
1.

In te stemmen met het concept-startdocument gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel
(GGA NWO);

2.

Het concept-startdocument gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel (GGA NWO) ter
instemming voor te leggen aan de gemeenteraad via bijgevoegd voorstel;

3.

Kennis te nemen van de landelijke en provinciale opgaven die vermeld zijn in het startdocument
en de raad voor te stellen om deze lijn ook aan te houden;

4.

Wethouder Mulder als gemeentelijk regiegroeplid en voorzitter van de deelcommissie
Staphorsterveld te mandateren om in de eerstvolgende vergadering van de Regiegroep te
besluiten over eventuele voorgestelde wijzigingen.

Aanpassing P&C planning 2022 - ADV/22-16165
Besluit:
1.

De raad middels bijgaand raadsmemo te informeren over de aangepaste P&C-planning 2022.

Innemen standpunt vooroverleg Oude Rijksweg 721 te Rouveen - ADV/16157
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om de bestemming op het perceel te
wijzigen van agrarisch naar wonen, het splitsen van de bestaande boerderij en het toevoegen
van een woongebouw met 2 wooneenheden aan de Oude Rijksweg 721 te Rouveen.

Vaststelling Transitie Visie Warmte - ADV/22-16150
Besluit:
1.

In te stemmen met de definitieve TVW

2.

Bijgevoegd TVW ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Standpunt college m.b.t. bezwaar tegen verkeersbesluit instellen voorrangsregeling Industrieweg
met zijweg - ADV/22-16130
Besluit:
1.

Niet in te stemmen met het verweerschrift waarin bezwaar van omwonenden aan de
Industrieweg ongegrond wordt verklaard

KPI verslag archiefbeheer 2022 over toezichtjaar 2021 - ADV/22-16124
Besluit:
1.

De KPI-rapportage archiefbeheer 2022 over 2021 vast te stellen;

2.

Het KPI verslag archiefbeheer 2022 over 2021 ter kennisgeving aan te bieden aan de
gemeenteraad met bijgaande raadsmemo.

Vaststelling cijfermatige herijkte Woonvisie 2020-2024 'Samen met elkaar' - ADV/22-16123
Besluit:
1.

Het besluit aan te houden en opnieuw te agenderen.

Motie 33 - busverbinding Staphorst - ADV/21-15997
Besluit:
1.

In te stemmen met bijgevoegde memo om de gemeenteraad te informeren over motie 33
‘busverbinding Staphorst’.

December circulaire 2021 - ADV/22-16125
Besluit:
1.

De gemeenteraad voor te stellen om de beschikbare middelen ad. € 74.000 voor versterking
dienstverlening middels resultaatsbestemming over te brengen naar het jaar 2022;

2.

De beschikbare middelen ad. € 10.333 voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht middels
resultaatsbestemming over te brengen naar het jaar 2022.

3.

De beschikbare middelen ad. € 31.880 voor de gemeenteraadsverkiezingen te gebruiken voor de
kosten die gemoeid zijn met het organiseren van de verkiezingen;

4.

De structureel beschikbare middelen voor de salarislasten zorgdomein te gebruiken voor de
stijging van de tarieven huishoudelijke hulp, voor het jaar 2022 is hier een bedrag ad. € 57.000
gemoeid;

5.

Dit middels begrotingswijziging 2022-008 te verwerken;

6.

De restantgelden over het jaar 2021 ad. € 152.667 ten gunste van de algemene middelen te
brengen.

Verordening WMO 2022 - ADV/21-16106
Besluit:
1.

In te stemmen met de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022;

2.

De raad voor te stellen om de tarieven voor huishoudelijke hulp per 1-1-2022 vast te stellen op
€31,62 per uur;

3.

De raad voor te stellen om de overschrijding ad. €65.000 door de tariefsverhoging voor
huishoudelijke hulp ten laste van het begrotingsresultaat brengen;

4.

De raad voor te stellen dit middels begrotingswijziging 2022-006 te verwerken;

5.

De raad voor te stellen om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 en
tarieventabel PGB vast te stellen;

6.

De raad voor te stellen om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 in te trekken.

Innemen standpunt vooroverleg Bovenweg 1 in Staphorst - ADV/21-16097
Besluit:
1.

Een positief standpunt innemen over het verzoek voor de herbouw van een tijdelijke schuilstal
op het perceel Bovenweg 1 te Staphorst

Innemen standpunt vooroverleg Oude Rijksweg 474 in Rouveen - ADV/21-16096
Besluit:
1.

Een positief standpunt in te nemen over het verzoek voor de herbouw van een schuur op het
perceel Oude Rijksweg 474 te Rouveen.

Besluiten 3 februari 2022:

Locatie Berkenlaan 1: vaststellen globaal stedenbouwkundig schetsontwerp - ADV/22-16161
Besluit:
1.

Kennis te nemen van een tweetal globale schetsontwerpen (model 2C en 2D) voor her te
ontwikkelen locatie Berkenlaan 1;

2.

Het door de Omgevingskamer uitgebrachte positieve advies over model nr. 2C over te nemen;

3.

De raad voor te stellen om:
a. te besluiten tot het verder uitwerken van het globale stedenbouwkundig schetsontwerp nr. 2C;
b. te besluiten een verkeersveilige ontsluiting nader uit te werken;
c. te besluiten op het perceel Berkenlaan 1 de erfpachtconstructie en huurovereenkomst voor
gebruik ruimte sociaal maatschappelijke functie toe te passen;
d. te besluiten tot het in de begroting 2024 en volgende opnemen van aanvullende structurele
dekkingsmiddelen van € 13.125 (basis prijspeil 2022).

