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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 27 april 2022
Tijd 14:00
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, 
Waarnemend gemeentesecretaris  

Afwezigen mevrouw T. Bijl, Wethouder

2022_B&W_00358 Actualiseren Bibob-beleid 
Het college besluit om:

1. Het Bibob-beleid vast te stellen voor het onderdeel waarvoor het college 
bevoegd orgaan is.
2. De huidige onderwerpen van het huidige Bibob-beleid uit te breiden met 
vastgoedtransacties, subsidies en overheidsopdrachten (aanbestedingen).
3. Het huidige Bibob-beleid “Uitvoering en vuistregels ten aanzien van de 
uitvoering van de Wet Bibob in de gemeente Steenwijkerland 2012” in te 
trekken.
4. Het Bibob-beleid Steenwijkerland 2022 ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

2022_B&W_00356 Informatienota over stand van zaken gebiedsontwikkeling Eeserwold 

In te stemmen met de informatienota over de stand van zaken rondom 
gebiedsontwikkeling Eeserwold. 

2022_B&W_00357 Informatienota over Pilot participatieplan zonnepark Blokzijl  

In te stemmen met de informatienota over de pilot participatieplan zonnepark 
Blokzijl.

2022_B&W_00359 Reiskostenvergoeding 
Het college besluit om:

In te stemmen met het opnemen van 400.000 euro in de Perspectiefnota voor 
het ontwikkelen van een regeling reiskostenvergoeding.

2022_B&W_00360 Vaststellen beleidsregels "Eenmalige energietoeslag 2022 gem. 
Steenwijkerland" 
Het college besluit om:

1. Inwoners van de gemeente Steenwijkerland een energietoeslag te geven op 
basis van scenario 2 van dit voorstel:
a. Inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm krijgen een 
energietoeslag van € 800.
b. Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm krijgen een een 
energietoeslag van € 400.
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c. Inwoners die in januari 2022 al een voorschot van € 200 hebben ontvangen, 
krijgen een verrekend bedrag. € 600 voor inkomens tot 110% en € 200 voor 
inkomens tot 130% van de bijstandsnorm.
d. Bij het bepalen van de inkomensgrens nemen we het vermogen van de 
inwoner niet mee.
2. Inwoners die vallen onder de doelgroep van scenario 2 die bekend zijn bij de 
gemeente ambtshalve de energietoeslag toe te kennen.
3. Het budget van de Tonkmiddelen (€ 270.000) die zijn overgeheveld naar 
Actieplan Schuldhulpverlening over te hevelen naar de energietoeslag. 
4. De beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente 
Steenwijkerland vast te stellen (bijlage 1).
5. De teamleider uitvoering sociaal domein te mandateren uitvoering te geven 
aan de hardheidsclausule die is opgenomen in beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 gemeente Steenwijkerland.

2022_B&W_00365 Beantwoording raadsvragen Groenlinks over gebruik Mollenklemmen 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 6 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

H. Jong de

Burgemeester

J.H. Bats


