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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 12 juli 2022
Tijd 9:00
Locatie Duurzaam doen - Kerkstraat 4 Steenwijk
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; 

mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. 
Scheringa, Wethouder; de heer M. de Graaf, Plaatsvervangend gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00543 Vaststellen Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch 
afval   
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente 
Steenwijkerland 2022 vast te stellen.

2022_B&W_00546 Mandaatverlening beschermingsbewind 
Het college besluit om:

1. Gebruik te maken van het gemeentelijk adviesrecht wanneer de rechter een 
schuldenbewind uitspreekt en dit kenbaar te maken bij de rechtbank.
2. Het mandaatregister behorende tot de Mandaatregeling gemeente 
Steenwijkerland aan te vullen zoals in bijlage 1 van dit besluit is weergegeven.
3. Het bijgevoegde besluit aan te halen als: "Mandaatbesluit adviesrecht 
schuldenbewind". 

2022_B&W_00547 Verzoek om nadeelcompensatie, de brug aan De Wulpen 
Het college besluit om:

1. Het verzoek om nadeelcompensatie naar aanleiding van de tijdelijke afsluiting 
van de brug over de Steenwijker Aa af te wijzen;
2. verzoekster middels bijgevoegde brief te informeren over het afwijzen van 
het verzoek om nadeelcompensatie.

2022_B&W_00549 Ondertekening manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven 
en Inkopen (MVOI) 
Het college besluit om:

1. Het manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) 
te ondertekenen;
2. de gemeente Steenwijkerland niet de rol van Activerende Partij zoals bedoeld 
in artikel 5 van het manifest op zich zal nemen.
De burgemeester besluit om:
Wethouder Jongman te machtigen voor het ondertekenen van het manifest 
MVOI. 

2022_B&W_00553 Subsidieregeling  stimuleren duurzaam vervoer,  Weerribben-Wieden 
2022 
Het college besluit om:
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De subsidieregeling stimulering deelmobiliteit Weerribben-Wieden vast te stellen 
en daarbij te bepalen dat deze regeling per 1 september 2022 in werking treedt.

2022_B&W_00554 Aankoop gereedschap voor de onkruidbestrijding door de  
NoordWestGroep 
Het college besluit om:

In te stemmen met de investering voor de aanschaf van een heetwaterunit door 
NoordWestGroep (NWG) onder de hieronder genoemde voorwaarden. 
De voorwaarden zijn: 
1. De kosten worden binnen de reguliere begroting opgevangen.
2. Het mag niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan 
NWG.
3. Zulke verzoeken worden in de toekomst vooraf ter goedkeuring aan de 
aandeelhouder aangeboden.  

2022_B&W_00541 Beslissing op bezwaar, handhavingstraject, Binnenpad 64 in Giethoorn 
Het college besluit om:

Het advies van de commissie bezwaarschriften volledig over te nemen.
Dit betekent dat het college besluit om:
1. Bezwaarde in haar bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren tegen besluit 1 ongegrond te verklaren, met dien verstande dat 
de formulering van de te nemen herstelmaatregelen wordt aangepast zoals dat 
in beslissing op bezwaar is aangegeven;
3. de bezwaren tegen besluit 2 ongegrond te verklaren;
4. de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom (besluit 2) voor het 
herinrichten van het buitenterrein (ambtshalve) te verlengen tot 1 september 
2022.

2022_B&W_00542 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willemsoord - Prins van 
Oranjelaan 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. de nota van wijziging 'Willemsoord - Prins van Oranjelaan' vast te stellen;
2. het bestemmingsplan 'Willemsoord - Prins van Oranjelaan' als vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.1708.WLOprinsvoranjelBP-ON01, met de bijbehorende 
regels en verbeelding en bijlagen en de onder 1 bedoelde nota, gewijzigd vast 
te stellen;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
4. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Willemsoord - Prins van 
Oranjelaan', met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. 

2022_B&W_00544 Informatienota: Wet Open Overheid 

In te stemmen met de informatienota over de Wet open overheid.

2022_B&W_00548 Financiële bijdrage aan VAKTOR (regionale 
talentontwikkelingsprogramma)  
Het college besluit om:

In te stemmen met een financiële bijdrage van 60.000 euro aan het regionale 
talentontwikkelingsprogramma VAKTOR als één van de deelnemende 
gemeenten en dit te dekken uit de coronastelpost cultuur. 

2022_B&W_00550 Informatienota: Tussenstand Regionale Energiestrategie (RES) 
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In te stemmen met de informatienota over de monitor "Tussenstand van de 
Regionale Energie Strategie West-Overijssel" (RES). 

2022_B&W_00551 Archivering e-mailberichten volgens de Capstone-methodiek 
Het college besluit om:

1. Aan te sluiten bij ontwerpselectielijst e-mailbewaring waarbij e-mail 
archivering volgens de Capstone methodiek kan gaan plaatsvinden.
2. Akkoord te gaan met het ontwerp van de Selectielijst e-mailbewaring 
gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022 opgesteld namens de 
gemeentelijke zorgdragers door de VNG.
3. De VNG te machtigen om dit ontwerp voor afstemming aan te bieden aan de 
algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW).
4. De VNG te machtigen om de vastgestelde selectielijst geheel of gedeeltelijk te 
actualiseren, het ontwerp daarvan voor afstemming aan te bieden aan het 
college en vervolgens ter vaststelling aan te bieden aan de algemene 
rijksarchivaris namens de minister van OCW.
5. Hiervoor bijgaand goedkeuringsformulier en bijgaand machtigingsformulier te 
ondertekenen.

2022_B&W_00552 Aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen, H. Cranestraat 105 te 
Kuinre 
Het college besluit om:

In afwijking van het negatieve advies van de monumentencommissie 
medewerking te verlenen aan het plaatsen van zonnepanelen op het 
gemeentelijke monument Henric de Cranestraat 105 in Kuinre.

2022_B&W_00555 Rapportage verbijzonderde interne controle 2021 
Het college besluit om:

In te stemmen met de rapportage verbijzonderde interne controle 2021.

2022_B&W_00556 Beslissing op bezwaar, bouwen scoutinggebouw, Onderduikersweg 2B 
in De Bult 
Het college besluit om:

1. In afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften  de heer E. 
Kolk en mevrouw J. Kolk-Rop in hun bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
2. overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften de heer J. 
Meijerink in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond 
te verklaren. Tenslotte wordt aan de bezwaarden geen vergoeding toegekend 
als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2022_B&W_00561 Beantwoording raadsvragen BGL watertoeristenbelasting 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00557 Beantwoording raadsvragen van "Veur Elkaar" over veiligheid van 
zorgrapporten 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 17 punten.


