
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 1 maart 2022  

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 22 februari 2022 (openbaar) - ADV/21-16138 

 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 22 februari 2022 vast te stellen. 

 

 

Evaluatie 4 extra wegbrengdagen grof tuinafval - ADV/22-16232 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde evaluatie naar de vier extra wegbrengdagen voor grof 

tuinafval; 

2. In te stemmen met voorzetting van de vier extra wegbrengdagen en de kosten te dekken uit de 

afvalstoffenheffing; 

3. De raad hierover te informeren door middel van het bijgevoegde raadsmemo. 

 

 

Reestmond: Kadernota 2023 - ADV/22-16231 

 

Besluit: 

1. De raad via bijgevoegde memo kennis te laten nemen van de kadernota 2023 van Reestmond. 

 

 

Besluit op bezwaar inzake omgevingsvergunning legalisatie gebruik loods Sluiterweg 1 Rouveen - 

ADV/22-16219 

 

Besluit: 

1. Het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand laten conform het advies 

van de bezwaarschriftencommissie; 

2. Verzoek om proceskostenvergoeding ex artikel 7:15 lid 2 Awb af te wijzen. 

 

 

Afhandeling Corona steunmaatregel - ADV/22-16216 

 

Besluit: 

1. De raad d.m.v. bijgaand raadsmemo te informeren over de uitkomsten van de Corona 

steunmaatregel Sociaal Domein. 

 

 



 

 

Ondertekening tweede wijzigingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Groene Diensten 

Elzensingellandschap Rouveen - ADV/22-16206 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met twee wijzigingsovereenkomst inzake de samenwerkingsovereenkomst 

Groene Diensten Elzensingellandschap Rouveen; 

2. Wethouder mr A. Mussche te machtigen tot ondertekening van de tweede 

wijzigingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Groene Diensten Elzensingellandschap 

Rouveen. 

 

 

Besluit op bezwaar inzake omgevingsvergunning Lankhorsterweg 21 Staphorst - ADV/21-16203 

 

Besluit: 

1. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren conform het advies van de 

bezwaarschriftencommissie. 

 

 

Bijzondere status graven voormalige KNIL militairen - ADV/22-16188 

 

Besluit: 

1. De aanvragen voor het toekennen van de bijzondere status aan de graven van voormalig KNIL 

militairen in te willigen per 21 maart 2021; 

2. Toezegging 257 als afgedaan te beschouwen. 

 

 

RIVUS - Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022-2027 - ADV/22-16185 

 

Besluit: 

In te stemmen met: 

 

1. Het bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022-2027 als kader voor de nieuwe periode van 

de RIVUS-samenwerking; 

2. Het procesvoorstel om te komen tot een financieringsvoorstel voor de periode 2023-2027; 

3. De ondertekening van voorgesteld Besluit mandaat- en volmachtverlening RIVUS; 

4. Mandatering van wethouder Mulder voor de ondertekening van het bestuursakkoord Water & 

Klimaatadaptatie 2022-2027. 

 



 

 

 

 

Instemmen met verzoek medewerking reserveren slooprechten voor rood-voor-rood aanvraag - 

ADV/22-16179 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het op voorhand slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de 

Klaas Kloosterweg West 49 te Staphorst met een gezamenlijke oppervlakte van 790m², die later 

gebruikt kunnen worden voor een rood-voor-rood aanvraag, onder de volgende voorwaarden: 

a. het rood-voor-rood beleid is nog van kracht; 

b. de planologische procedure wordt gestart voor 1 maart 2025; 

c. er mag geen herbouw van bedrijfsgebouwen plaatsvinden. 

 

 

 

Instemmen met verzoek medewerking reserveren slooprechten voor rood-voor-rood Koedrift 3-5 

IJhorst - ADV/22-16246 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het op voorhand slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de 

Koedrift 3-5 in IJhorst met een gezamenlijke oppervlakte van 1.662 m², die later gebruikt kunnen 

worden voor een rood-voor-rood aanvraag, onder de volgende voorwaarden: 

a. het rood-voor-rood beleid is nog van kracht; 

b. de planologische procedure wordt gestart voor 1 maart 2025; 

c. er mag geen herbouw van bedrijfsgebouwen plaatsvinden. 

 

 

Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem - ADV/22-16121 

 

Besluit: 

1. Aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem; 

2. De samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem aan te gaan welke is gericht op 

het ontvangen van signalen met betrekking tot fraude met uitkeringen, ondermijning en andere 

criminele activiteiten; 

3. Deze kosten te dekken uit het budget voor integrale veiligheid. 

 

 

Raadsmemo toezeggingen locatie Berkenlaan - ADV/22-16229 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de raadsmemo waarin de twee toezeggingen aan de raad in de vergadering van 

15 februari betreffende het onderwerp Berkenlaan 1 zijn uitgevoerd namelijk: 

a. onderbouwing aanvullend ter beschikking te stellen structurele dekkingsmiddelen 

herontwikkeling locatie Berkenlaan 1;  

b. overzicht deelnemers bij de 3 participatie-bijeenkomsten. 

2. Het raadsmemo ter kennis aan de raad te brengen. 


