
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 5 juli  2022  

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 27 juni 2022 (openbaar) - ADV/22-16443 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 27 juni vast te stellen. 

 

 

Flexwonen - ADV/22-16539 

 

Besluit: 

1. Geheimhouding op te leggen op de ‘Kostenraming flexwonen’ (opgenomen als bijlage 1 bij dit 

voorstel) op grond van art. 25 lid 2 Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 onder b. van de Wet open 

overheid; 

2. Kennis te nemen van het ‘Projectplan flexwonen’ en bijbehorende ‘Kostenraming flexwonen’ 

(geheim), ‘Locatiekeuze flexwonen’ en ‘Planning flexwonen’; 

3. De gemeenteraad voor te stellen: 

a. de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de 

‘Kostenraming flexwonen’ (opgenomen als bijlage 1 bij dit voorstel) te bekrachtigen, op 

grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto art. 5.1 lid 2 onder b. van de Wet open 

overheid; 

b. kennisnemen van de ‘Kostenraming flexwonen’ (geheim) en de ‘Locatiekeuze flexwonen’; 

c. een voorbereidingskrediet (incidenteel budget) van €110.000,- exclusief btw beschikbaar te 

stellen voor de planvorming, het uitvoeren van benodigde onderzoeken en de overige 

voorbereidingskosten; 

d. de kosten te dekken uit de algemene reserve (reserve zonder bestemming); 

e. indien het college van burgemeester en wethouders een positief standpunt inneemt over 

het realiseren van tijdelijke flexwoningen op de parkeerplaats aan de Ebbinge Wubbenlaan, 

instemmen met deze locatiekeuze. 

4. Vooruitlopend op het gevraagde voorbereidingskrediet de gemaakte kosten te dekken uit de 

post ‘bestemmingsplannen’. 

 

 

Afkoppelen bestaande rioolverstorten - ADV/22-16545 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegd Raadsmemo. 

 



 

 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg herstructurering door  bouw 61 nieuwe woningen Oranjestraat, 

Julianastraat, Beatrixstraat Staphorst. - ADV./22-16522 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om 61 nieuwe woningen te bouwen aan de 

Oranjestraat, Julianastraat en Beatrixstraat te Staphorst. 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg Klaas Kloosterweg West 41 - ADV/22-16519 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om wijziging van het vorm van het bouwvlak 

en de realisatie van een monovergister aan de Klaas Kloosterweg West 41 te Staphorst. 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg Rijksweg 4 Staphorst - ADV/22-16513 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om de herontwikkeling van het perceel aan 

de Rijksweg 4 te Staphorst. 

 

 

Convenant hulpmiddelen WMO - ADV/22-16512 

 

Besluit: 

1. Niet over te gaan tot het tekenen van het convenant meeverhuizen van individuele 

mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing en het convenant 

maatwerkprocedure toegang complexe hulpmiddelen en de VNG hierover schriftelijk te 

informeren; 

2. Afspraken te maken op regionaal niveau met betrekking het overnemen van hulpmiddelen bij 

verhuizen. Gemeenten nemen onderling zelf het besluit om afspraken te maken met 

ketenpartners met betrekking tot complexe hulpmiddelen; 

3. Gemeente Zwolle te mandateren om als penvoerder op te treden. 

 

 

Wijziging mandaatlijst Bestuur- & Managementondersteuning - ADV/22-16420 

 

Besluit: 

1. De vigerende mandaatlijst Bestuur- & Managementondersteuning 2021 in te trekken; 

2. De gewijzigde mandaatlijst Bestuur- & Managementondersteuning 2022 vast te stellen; 

3. De vastgestelde mandaatlijst conform de wettelijk vastgestelde manier te publiceren; 

4. De vastgestelde mandaatlijst in werking te laten treden daags na publicatie. 

 


