
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 6 september 2022  

 

 

 

Besluitenlijst BenW 30 augustus 2022 (openbaar) - ADV/22-16533 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 30 augustus vast te stellen. 

 
 

Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek jeugdzorg Staphorst 2022 - ADV/22-16628 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de nota van bevindingen voor bestuurlijke wederhoor onderzoek jeugdzorg 

Staphorst; 

2. Bijgaande bestuurlijke reactie toe te zenden naar de rekenkamercommissie. 

 
 

Innemen standpunt verzoek vooroverleg herontwikkeling Rijksweg 12 (locatie Waanders) - 

ADV/22-16614 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek voor het realiseren van een 

appartementencomplex met een grand café op het perceel Rijksweg 12 in Staphorst (locatie Waanders) 

onder de voorwaarde dat: 

• er een zelfbewoningsplicht gaat gelden voor de appartementen die niet voor sociale verhuur 

zijn bestemd; 

• er sprake zal zijn van éénrichtingsverkeer van west naar oost (voor gemotoriseerd verkeer) 

voor het nieuw aan te leggen gedeelte van de Muldersweg (zonder uitzonderingen qua 

tijdstip). 

• het ontwerp zodanig wordt aangepast dat de bouwhoogte van het hoekig industrieel volume 

aan de ZO zijde maximaal 13 meter bedraagt. 

2. De verkeersaspecten integraal met de projectontwikkelaar nader uit te werken. 

3. De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen sinds de raadsbehandeling d.d. 16 november 2021; 

2. In te stemmen met de verdere uitwerking van dit conceptplan voor het realiseren van een 

appartementencomplex met een grand café op het perceel Rijksweg 12 in Staphorst (locatie 

Waanders) onder de voorwaarde dat: 

• er een zelfbewoningsplicht gaat gelden voor de appartementen die niet voor sociale verhuur 

zijn bestemd; 

• er sprake zal zijn van éénrichtingsverkeer van west naar oost (voor gemotoriseerd verkeer) 

voor het nieuw aan te leggen gedeelte van de Muldersweg (zonder uitzonderingen qua 

tijdstip) 

• het ontwerp zodanig wordt aangepast dat de bouwhoogte van het hoekig industrieel volume 

aan de ZO zijde maximaal 13 meter bedraagt. 

4. Degenen die eerder (in 2021) een schriftelijke reactie hebben ingediend te informeren over uw 

standpunt en de voorgenomen raadsbehandeling. 

 

 

 

 

 



 

 

Locatie Berkenlaan 1, Staphorst: verdere ontwikkeling en aangaan realisatieovereenkomst met 

VechtHorst. - ADV/22-16612 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van: 

a. a. de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van 

het perceel Berkenlaan 1 te Staphorst; 

b. het door de omgevingskamer hierover uitgebrachte advies aan ons college om een 

positief standpunt in te nemen over dit plan; 

c. het besluit van ons college om in te stemmen met het positieve advies van de 

omgevingskamer. 

2. Kennis te nemen van de uitkomsten op onderzoeken ter uitvoering van het raadsbesluit  

d.d. 12 april 2022 en de daarbij vastgestelde motie: 

a. onderzoek naar aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen nabij verkeersontsluiting 

op de Berkenlaan; 

b. onderzoek naar (extra) verkeersontsluiting aan de Ebbinge Wubbenlaan; 

c. onderzoek parkeerdruk (op advies verkeersbureau); 

d. onderzoek naar vergroten woningdifferentiatie waardoor (op termijn) andere 

doelgroepen bediend kunnen worden. 

3. In te stemmen met de realisatieovereenkomst ontwikkeling locatie Berkenlaan 1, Staphorst die 

met woonstichting VechtHorst wordt aan gegaan. 

4. Het beschikbaar stellen van een krediet groot: € 80.000 voor de kosten van aanpassingen in of 

rondom de accommodaties om de gebruikers van het dienstencentrum tijdelijk op te kunnen 

vangen in de gebouwen van de bibliotheek, Venneland en het Noorderslag, Parallelweg. 

 
 

Nota reserves en voorzieningen 2022 - ADV/22-16433 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de nota Reserves en Voorzieningen 2022; 

2. De nota ter bespreking voor te leggen aan de Auditcommissie; 

3. De nota Reserves en Voorzieningen 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een duivenhok op het perceel 

Kastanjelaan 3C te Staphorst - ADV/22-16579 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Ruimtelijke onderbouwing voor het bouwen van een duivenhok aan de 

Kastanjelaan 3C te Staphorst; 

2. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven; 

3. De raad voor te stellen direct na ter inzage legging, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn 

ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door initiatiefnemer, de 

definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven. 

 



 

 

 

Treasurystatuut 2022 - ADV/22-16472 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het Treasurystatuut 2022; 

2. Het treasurystatuut ter bespreking voor te leggen aan de Auditcommissie; 

3. Het Treasurystatuut 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 
 

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Klaas Kloosterweg Oost 128 in 

Staphorst - ADV/22-16606 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Klaas Kloosterweg Oost 128 Staphorst, 

met de identificatiecode NL.IMRO.0180.5102021008-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen; 

2. Op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode 

NL.IMRO.0180.5102021008-VS01 vast te stellen; 

3. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

Vaststellen bestemmingsplan De Streek, partiele herziening achter Oude Rijksweg 221/221A te 

Rouveen - ADV/22-16625 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan De Streek, partiele herziening achter Oude Rijksweg 221/221A te Rouveen, 

met de identificatiecode NL.IMRO.0180.2102022003-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen; 

2. Op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180. 

2102022003-VS01 vast te stellen; 

3. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

Vaststellen Controle protocol 2022 - ADV/22-16487 

 

Besluit: 

1. Uitvoering te geven aan de jaarrekeningcontrole 2022 door de accountant als bedoeld in artikel 

213 Gemeentewet, overéénkomstig het bijgesloten controleprotocol, met vaststelling van de 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties; 

2. Het normenkader vast te stellen, conform kadernota rechtmatigheid 2022, zoals opgenomen in 

bijlage 1 van het controleprotocol; 

3. Het protocol, inclusief normenkader, na besluitvorming in het College, via de auditcommissie ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 



 

 

 

Voortgangsrapportage 2022 - ADV/22-16627 

 

Besluit: 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Deze voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2022, waarbij het 

begrotingssaldo met € 1.586.000 toeneemt; 

2. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de 

voortgangsrapportage; 

3. Het investeringskrediet vervanging zoutloods gemeentewerf (7421062) met € 30.000 te 

verhogen; 

4. Deze voortgangsrapportage voor het overige ter kennisname aan te nemen. 

 

 
 

Zienswijze ontwerp Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en - verordening 2022 c.s. - ADV/22-

16596 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met concept zienswijze (bijlage 1) met betrekking tot Actualisatie provinciale 

Omgevingsvisie en -verordening 2022 en bijbehorende documenten; 

2. De Raad te informeren over de ingediende zienswijze middels de bijgevoegde raadsmemo 

(bijlage 2). 

 

 
 

Innemen standpunt vooroverleg Poortsteeg 1 te IJhorst - ADV/22-16624 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om realisatie van een recreatiewoning voor 

maximaal 2 gezinnen aan de Poortsteeg 1 te IJhorst, voor een periode van maximaal 10 jaar. 

 
 

Intrekken besluit Last onder dwangsom herplantplicht Veentjesweg van 15-03-2022 - ADV/22-16610 

 

Besluit: 

1. Het besluit Last onder dwangsom van 15-03-2022 met kenmerk ADV/22 – 16257 in te trekken. 

 
 

Besluit op handhavingsverzoek - ADV/22-16584 

 

Besluit: 

1. Het verzoek om handhaving af te wijzen; en 

2. De concept brief (bijlage 1) te verzenden. 

 

 

 



 

 

 

Collegeprogramma - ADV/22-16577 

 

Besluit: 

1. Het Collegeprogramma 2022-2026 ‘Bouwen en verbinden’ vast te stellen; 

2. Door middel van bijgaande raadsmemo de raad in kennis te stellen van het Collegeprogramma 

2022-2026 ‘Bouwen en verbinden’; 

3. Het Collegeprogramma door middel van bijgaand persbericht te communiceren. 

 
 

Uitvoeringsregels jobcoaching (onder de Participatiewet) - ADV/22-16553 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ‘Uitvoeringregels Jobcoaching’ zoals vastgelegd in de bijlage; 

2. Te onderzoeken in hoeverre het aantrekken van een jobcoach in gemeentelijke dienst 

(kosten)efficiënt is. 

 
 

Voorwaarden beschut werk (onder de Participatiewet) - ADV/22-16521 

 

Besluit: 

1. Voorwaarden te stellen aan de begeleiding van inwoners die geïndiceerd zijn voor beschut werk 

zoals verwoord in de notitie ‘Beschut werk onder de Participatiewet’; 

2. Deze eisen ook te stellen in al beschikte situaties, waarbij maatwerk kan worden toegepast. 

 
 

Cijfermatige herijkte Woonvisie 2020-2024 'Samen met elkaar' - ADV/22-16123 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de cijfermatige herijking van de Woonvisie 2020-2024 ‘Samen met elkaar’; 

2. De raad te informeren middels  een raadsmemo. 

 
 

Onttrekking aan openbaarheid Burg. Janssenstraat en Oostermenneweg - ADV/22-16639 

 

Besluit: 

1. Het ontwerpbesluit in bijlage 1 tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van het tweede deel 

van de Burg. Janssenstraat zes weken ter inzage te leggen, zodat iedereen zienswijzen kan 

indienen voordat de raad een besluit neemt. 

2. Het ontwerpbesluit in bijlage 2 tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van het uiteinde van 

de Oostermenneweg zes weken ter inzage te leggen, zodat iedereen zienswijzen kan indienen 

voordat de raad een besluit neemt. 

 


