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18 oktober 2022 

  

Besluit Onderwerp 

Samenvatting Actualisatie monitor Kantorenstrategie Midden-Holland 
Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde monitor Kantorenstrategie 

Midden-Holland om de uitbreiding van een kantoor aan Het Vaartland 8 in 

Stolwijk mogelijk te maken. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met de geactualiseerde monitor regionale Kantorenstrategie 

Midden-Holland 2019 – 2024. 

    

Samenvatting Herinrichting  Dika -terrein  Schoonhoven 
Het college heeft ingestemd met de realisering van 67 woningen op de locatie 

van het Dika-terrein. Hiervoor zal een anterieure overeenkomst worden opge- 

steld met Hedis Project B.V. De plannen worden voor een positief advies 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast stemt het college in met de 

aankoop om niet van het gemeentelijk monument, de schoorsteen bij het 

Dika-terrein. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Stemt in met het masterplan voor het Dika-terrein met daarin 67 wo- 

ningen en 700 m2 voor maatschappelijke ruimte; 

2. Legt de plannen voor een positief advies voor aan de gemeenteraad. 

3. Stemt in met de aankoop om niet van de schoorsteen bij het Dika- 

terrein. 

    

Samenvatting Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van de Adviesraad 

Sociaal Domein en heeft een bestuurlijke reactie naar de Adviesraad gestuurd. 

Het college heeft het jaarverslag ter kennisgeving naar de gemeenteraad ge- 

stuurd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Neemt kennis van het Jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal 

Domein; 

2. Stuurt een bestuurlijke reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein; 

3. Stuurt het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Jaarverslag Cliëntenraad Participatiewet 2021 
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad 

Participatiewet en heeft een bestuurlijke reactie naar de Cliëntenraad gestuurd. 

Het college heeft het jaarverslag ter kennisgeving naar de gemeenteraad ge- 

stuurd. 

  

Besluit 

Het college: 

1. Besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van de Cliëntenraad 

Participatiewet; 

2. Stuurt een bestuurlijke reactie aan de Cliëntenraad Participatiewet; 

3. Stuurt het jaarverslag ter kennisgeving aan de gemeenteraad. 

    

Samenvatting Septembercirculaire 2022 
Op 21 september is de septembercirculaire 2022 verschenen. Deze circulaire 

heeft financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2022. Het college heeft 
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besloten deze financiële gevolgen te verwerken in de slotwijziging 2022 en 

de 1e tussentijdse rapportage 2023 en hierover de raad te informeren door 

middel van een raadsinformatiebrief. 

  

Besluit 

Het college stelt de gemeenteraad voor: 

1. De structurele financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 

te verwerken in de slotwijziging 2022 en de 1e tussentijdse rapportage 

2023; 

2. De raad te informeren over de gevolgen van de septembercirculaire 

2022. 

    

Samenvatting Vaststelling bestemmingsplan Landgoed De Vlist 
Het college heeft de raad voorgesteld het bestemmingsplan Landgoed De 

Vlist gewijzigd vast te stellen. Het college heeft ingestemd met het ontwerp- 

bestemmingsplan Landgoed De Vlist. Binnen dit bestemmingsplan wordt de 

ontwikkeling van een landgoed aan de Oost-Vlisterdijk 13 planologisch moge- 

lijk gemaakt. De ontwikkelaar wil hier een nieuw landgoed realiseren en deze 

rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. Het beleid voor nieuwe land- 

goederen maakt het mogelijk om nieuwe gebouwen op te richten met als te- 

genprestatie het ontwikkelen van nieuwe natuur en het (grotendeels) open- 

stellen van het landgoed met natuur en recreatie. 

  

Besluit 

Het college stelt de raad voor om: 

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen; 

2. Met inachtneming van beslispunt 1 het bestemmingsplan Landgoed 

De Vlist, met kenmerk NL.IMRO.1931.BP2111BG014-VG01 gewijzigd 

vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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