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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 12 april 2022
Tijd 9:30
Locatie A1.24 B&W kamer
Voorzitter de heer J.H. Bats, Burgemeester
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. 

Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw H. Jong de, 
Loco-secretaris  

Afwezigen mevrouw T. Bijl, Wethouder

2022_B&W_00303 Beslissing op bezwaar, last onder dwangsom bij Baarsweg 5, Baars 
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

2022_B&W_00311 Herbenoeming twee vicevoorzitters/leden van de sociale kamer van 
de commissie bezwaarschriften 
Het college besluit om:

Mevrouw mr. C. Aden en mevrouw mr. drs. M.H. van Haeften te herbenoemen 
tot vicevoorzitter en lid van de sociale kamer van de commissie 
bezwaarschriften voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 15 mei 2022.

2022_B&W_00312 Algemene ledenvergadering VEGANN (Vereniging  Gemeenten 
Aandeelhouders binnen Noord Nederland)  
Het college besluit om:

Kennis te nemen van hieronder genoemde stukken voor de algemene 
ledenvergadering van de VEGANN op 8 april 2022. Het betreft volgende 
onderdelen:

• de jaarrekening 2021;
• het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur voor het gevoerde 

inhoudelijke en financiële beleid;
• het contributievoorstel 2022 en
• de begroting 2022.

2022_B&W_00283 Herdenking en viering van de 'Geboorte van Nederland’    
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de inzet van € 9.000 voor de realisatie van het aanvullend 
landelijke programmering in het kader van de herdenking en viering 1572 ‘De 
geboorte van Nederland’.   
2. In te stemmen met de inzet van € 30.750 voor de realisatie van lokale 
initiatieven in het kader van de herdenking en viering 1572 ‘De geboorte van 
Nederland’.

2022_B&W_00313 Informatienota over totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht  
Steenwijkerland 2022  
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Het college besluit in te stemmen met de informatienota over totaalbeeld 
Interbestuurlijk Toezicht Steenwijkerland 2022.

2022_B&W_00321 Aanwijzing waarnemend gemeentesecretaris en tijdelijke wijziging 1e 
loco secretaris 
Het college besluit om:

1. Henriëtte de Jong aan te wijzen tot waarnemend gemeentesecretaris voor de 
periode (met terugwerkende kracht) 11 april 2022 tot het moment dat de 
nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur is aangesteld.
2. Marco de Graaf aan te wijzen als 1e loco-secretaris voor de periode (met 
terugwerkende kracht) 11 april 2022 tot het moment dat de nieuwe 
gemeentesecretaris / algemeen directeur is aangesteld.

2022_B&W_00316 Beantwoording raadsvragen GroenLinks inzake sekseregistratie 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 7 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Directeur

H. Jong de

Burgemeester

J.H. Bats


