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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 7 juni 2022
Tijd 9:30
Locatie A1.32 Kamer
Aanwezigen mevrouw T. Jongman, Locoburgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, 

Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; 
mevrouw H. de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris  

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester 

2022_B&W_00454 Beslissing op bezwaar, vergunning voor een voetgangersbrug nabij de 
Beulakerweg 25  te Giethoorn 
Het college besluit om:

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften bezwaarde in haar 
bezwaar ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond te verklaren.

2022_B&W_00456 Regionale risicoanalysetool VTH (vergunningen, toezicht en 
handhaving) voor Omgevingsdienst taken 
Het college besluit om:

1. De risicoanalysetool VTH voor de Omgevingsdienst-taken vast te stellen;
2. de kerngroep VTH IJsselland opdracht te geven met een voorstel te komen 
voor verdere implementatie van de tool waaronder het bepalen van het 
ambitieniveau.

2022_B&W_00457 Informatienota Monitor sociaal Domein februari 2022 

In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein over januari en 
februari 2022.

2022_B&W_00458 Inwerkingtreding Wet Open Overheid, aanstellen contactpersoon 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met het aanstellen van een contactpersoon Wet open 
overheid (Woo) zoals bedoeld in artikel 4.7 van genoemde wet. 
2. De omvang van de functie vast te stellen op 1,0 fte en de kosten daarvoor 
ten laste te brengen van de stelpost Wet open overheid.
3. Kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen van de Wet open overheid 
ten opzichte van de wet openbaarheid van bestuur, conform bijgaande memo. 

2022_B&W_00465 Informatienota Monitor Sociaal Domein november en december  2021 

De informatienota monitor Sociaal Domein over november en december 2021 
vast te stellen.

2022_B&W_00455 Addendum bij de stukken voor de  jaarrekening 2021 
Het college besluit om:

1. Het addendum jaarstukken 2021 vast te stellen en de jaarstukken 2021 aan 
te passen.
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2. Het addendum jaarstukken 2021 toe te voegen aan de raadsstukken voor de 
politieke markt van 21 juni 2022 en raadsvergadering van 5 juli 2022. 

2022_B&W_00459 Verzoek subsidiebijdrage project 't Tolhekke 2022  
Het college besluit om:

Een subsidiebedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor het 
openluchttheater ’t Tolhekke 2022 en dit te dekken uit de coronastelpost 
cultuur.

Gesloten met 7 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

H. de Jong

Loco burgemeester

T. Jongman


