
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 17 mei 2022  

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 10 mei 2022 (openbaar) - ADV/22-16381 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 10 mei 2022 vast te stellen. 

 

 

Aanwijsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar - ADV/22-16409 

 

Besluit: 

1. De duur van het aanwijzingsbesluit koppelen aan de duur van de arbeidsovereenkomst; 

2. De medewerker aan te wijzen als bijzonder opsporingsambtenaar (artikel 142 WvS); 

3. De medewerker aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van 

hetgeen bepaald is in de Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening gemeente 

Staphorst 2016, Verordening winkeltijden gemeente Staphorst, Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Wet op de kansspelen, titel VA, paragraaf 2, Wegenverkeerswet 1994 artikel 5, 

Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft stilstaand verkeer met 

uitzondering van artikelen 4,5,6, 10, 62 en 82 welke in relatie tot een geslotenheidsverklaring ook 

voor rijdend verkeer gelden; 

4. Hiertoe bijlage 1 door de burgemeester en het college van B&W te laten ondertekenen. 

 

 

Evaluatie invoering geslotenverklaringen vrachtverkeer Oosterparallelweg, Westerparallelweg en 

Industrieweg, deel 1 - ADV/22-16408 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgaand raadsmemo over de evaluatie van de invoering 

geslotenverklaringen vrachtverkeer op de Oosterparallelweg, Westerparallelweg en 

Industrieweg. 

 

 

Aanpassing openingstijden gemeentehuis - ADV/22-16402 

 

Besluit: 

1. Het gemeentehuis op vrijdagmiddag te sluiten voor bezoek en telefoon; 

2. Burgerzaken op dinsdagmiddag open te stellen voor het afhalen van rijbewijzen en 

reisdocumenten; 

3. En vervolgens de raad middels bijgevoegde raadsmemo te informeren. 



 

 

 

Mandaatbesluit en aanbestedingsstrategie Inkoop beschermd- en begeleid wonen regio IJssel-

Vecht - ADV/22-16400 

 

Besluit: 

1. De aanbestedingsstrategie inkoop beschermd- en begeleid wonen 2023 van de regio IJssel-Vecht 

vast te stellen; 

2. Het mandaatbesluit behorende bij de Samenwerkingsafspraken aanbesteding beschermd- en 

begeleid wonen vast te stellen; 

3. Het mandaatbesluit door de burgemeester te laten ondertekenen. 

 

 

Nieuwsbrief nr. 6 aan omwonenden en gebruikers Berkenlaan 1 - ADV/22-16398 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van Nieuwsbrief nr. 6: ontwikkeling Berkenlaan 1 en deze ter kennis brengen 

aan de omwonenden, eigenaren en huidige gebruikers van het dienstencentrum; 

2. De nieuwsbrief ter kennisgeving aan de Raad aan te bieden d.m.v. bijgaand raadsmemo. 

 

 

Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio IJsselland - ADV/22-16397 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio IJsselland en deze ter 

kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad als ingekomen stukken. 

 

 

Bestuursopdracht Opvang vluchtelingen Oekraïne - ADV/22-16389 

 

Besluit: 

1. De bestuursopdracht vast te stellen conform bijgevoegd ontwerp “Bestuursopdracht Opvang 

Oekraïense vluchtelingen”; 

2. Akkoord te gaan met het bijgevoegde concept-projectplan “Opvang en facilitering vluchtelingen 

uit Oekraïne”; 

3. Overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om, ten behoeve van de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen,  kredieten beschikbaar te stellen van respectievelijk  

€ 392.250 voor het verstrekken van leefgeld (particuliere – en gemeentelijke opvang) en  

€ 453.550 voor het oprichten en exploiteren van de gemeentelijke opvang en € 544.850 voor het 

faciliteren van de vluchtelingen; de kosten dekken uit de middelen die beschikbaar komen vanuit 

de nog te verschijnen Rijksregeling opvang en verstrekkingen Oekraïne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vaststellen regionale risicoanalysetool VTH voor OD taken - ADV/22-16378 

 

Besluit: 

1. De risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdienst taken vast te stellen; 

2. De kerngroep VTH IJsselland opdracht te geven met een voorstel tomen voor verdere 

implementatie van de tool waaronder het bepalen van het ambitieniveau. 

 

 

Intern Controleplan 2022 - ADV/22-16345 

 

Besluit: 

1. Conform artikel 2 lid 2 van de Verordening artikel 213 Gemeentewet het Intern Controleplan 

2022 vast te stellen, waarbij de controle zich zal richten op de voorgestelde processen; 

2. De Auditcommissie en Raad in kennis te stellen. 

 

 

Uitkomsten Interne Controle 2021 - ADV/22-16290 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de bevindingen over de uitgevoerde Interne Controle 2021 en akkoord 

gaan met de aanbevelingen zoals die gedaan worden in het Jaarverslag Interne Controle 2021; 

2. Conform artikel 2 lid 2 en 4 verordening artikel 213 Gemeentewet dit jaarverslag met uitkomsten, 

na besluitvorming door het College aan te bieden aan de Raad en Auditcommissie. 

 

 


