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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 26 juli 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 Kamer Melvin Smit
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; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00582 Beslissing op bezwaar - planschade Onderduikersweg 3, De Bult 
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te 
laten;
3. geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

2022_B&W_00583 Beslissing op bezwaar, intrekking krediet 
Het college besluit om:

1. Het advies van de commissie bezwaarzaken op te volgen en in zijn geheel 
over te nemen;
2. bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren;
3. de bezwaren ongegrond te verklaren;
4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

2022_B&W_00585 Eeserwold, Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Wonen (Eeser Buiten 2)  
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Het Beeldkwaliteitsplan (Landgoed De Woldberg - Beeldkwaliteitsplan Eeser 
Buiten 2, d.d. 3 februari 2022) vast te stellen.
De welstandsnota te wijzigen zodat het Beeldkwaliteitsplan (Landgoed De 
Woldberg - Beeldkwaliteitsplan Eeser Buiten 2, d.d. 3 februari 2022) het 
Beeldkwaliteitsplan van 2005 vervangt voor de onderdelen die betrekking 
hebben op het gebied Eeser Buiten 2.
de gemeenteraad voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan (Landgoed De 
Woldberg- Beeldkwaliteitsplan Eeser Buiten 2, d.d. 3 februari 2022) vast te 
stellen en de welstandstandsnota op dit punt te wijzigen.

2022_B&W_00586 Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder  
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de nota beantwoording zienswijze in het kader van het 
'Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Eesveenseweg Eeserwold, 
gemeente Steenwijkerland'; 
2. het "Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Eesveenseweg 
Eeserwold, gemeente Steenwijkerland" vast te stellen.

2022_B&W_00587 Aanpassing Leidraad in het kader van de Participatiewet 
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Het college besluit om:

1. De eindejaarsuitkering niet langer in mindering te brengen op de uitkering 
Participatiewet;
2. dit besluit een deel uit te laten maken van de Leidraad Gemeente 
Steenwijkerland onder hoofdstuk 27.
 

2022_B&W_00592 Verlenging generatiepact 
Het college besluit om:

Het generatiepact te verlengen tot en met 31 december 2022 in afwachting van 
het ontwikkelen van een breed vitaliteitsbeleid. Tot die datum kunnen 
medewerkers van 58 jaar en ouder deelnemen aan de regeling.

2022_B&W_00572 Informatienota uitkomsten onderzoek Ecorys 

In de stemmen met de informatienota over de uitkomsten van het onderzoek 
van Ecorys.

2022_B&W_00594 Reiskostenvergoeding en fietsvergoeding 
Het college besluit om:

1. De Reis- en verblijfskostenregeling uit het Personeelshandboek Gemeente 
Steenwijkerland aan te vullen met een vergoeding voor reiskosten en dit 
voorgenomen besluit ter goedkeuring / overeenstemming voor te leggen aan de 
Belastingdienst en de deelnemers aan het Lokaal Overleg. 
2. De vergoeding voor een fiets (zoals opgenomen in de Fietsregeling uit het 
Personeelshandboek Gemeente Steenwijkerland) te indexeren en te verruimen 
en dit voorgenomen besluit eveneens ter goedkeuring / overeenstemming voor 
te leggen aan de Belastingdienst en en de deelnemers aan het Lokaal Overleg. 

2022_B&W_00584 Ontwerpbestemmingsplan Eeserwold Wonen 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. In te stemmen met de nota beantwoording zienswijze Eesveen, Eeserwold 
Wonen; 
2. het ontwerpbestemmingsplan Eesveen, Eeserwold Wonen, als vervat in het 
GML bestand 
NL.IMRO.1708.STWeeserwoldwonenBP-ON01 met bijbehorende regels, 
toelichting, verbeelding en bijlagen vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. het vastgestelde bestemmingsplan Eesveen, Eeserwold Wonen met 
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

2022_B&W_00588 Uitvoering  Wet Inburgering  
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van de taken die worden uitgevoerd m.b.t. de Wet 
inburgering.  

2. De financiële consequenties van deze taken te dekken uit de stelpost 
Wet inburgering. 

3. De financiële consequenties, conform de financiële paragraaf, 
structureel te verwerken bij de Najaarsnota 2022.
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2022_B&W_00589 Informatienota, Halfjaarrapportage 2022 Sociaal Werk de Kop   

In te stemmen met de informatienota halfjaarrapportage 2022 Sociaal Werk de 
Kop. 

2022_B&W_00604 Leslocatie Friese Poort in de Meenthe  
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de gekozen locatie voor de inburgeringslessen (theater de 
Meenthe) voor de duur van één jaar. De ruimtes worden om niet in bruikleen 
gegeven aan ROC Friese Poort.

2022_B&W_00590 Project Activerende huisbezoeken 75+ 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met uitvoering van het project Activerende huisbezoeken 75+ 
in 2022 en 2023 door Sociaal Werk De Kop in de wijk Clingenborgh in Steenwijk 
en in Vollenhove.
2. De financiële consequenties van in totaal € 50.000 te dekken uit de stelpost 
incidentele verkregen coronamiddelen ten behoeve van 'eenzame ouderen'.

2022_B&W_00603 Aanvullende subsidie stichting Wielercomite 
Het college besluit om:

Aan Stichting Wielercomité Steenwijkerland een aanvullende incidentele subsidie 
van € 20.000 toe te kennen voor het Wielerspektakel 2022.

2022_B&W_00595 Bestuurlijke reactie op Verstedelijkingsstrategie  
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van de verstedelijkingsstrategie "Warme harten in een 
klimaatadaptieve delta". 
2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op de verstedelijkingsstrategie 
"Warme harten in een klimaatadaptieve delta".
3. Een kopie van de brief/bestuurlijke reactie naar de gemeenteraad te sturen. 

2022_B&W_00596 Motie Statement stikstofreductiedoelstellingen 
Het college besluit om:

Rijk, provincie Overijssel, Regiegroep GGA NWO en gemeenteraden in 
Nederland met bijgaande brief te informeren over de door de raad aangenomen 
motie 'Statement stikstofreductiedoelstellingen'; 
het door zeven fracties ondertekende pamflet 'Boerenprotest' als bijlage bij deze 
brief mee te sturen.

2022_B&W_00605 Beantwoording raadsvragen over locatie opvang asielzoekers in 
Flevoland 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 17 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
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Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Burgemeester

J.H. Bats


