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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 31 mei 2022
Tijd 9:30
Locatie A1.24 B&W kamer
Aanwezigen mevrouw T. Jongman, Locoburgemeester en voorzitter; de heer B. Harmsma, 

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

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester

2022_B&W_00438 Omgevingsvergunning, splitsen van een woning naar 2 
wooneenheden, Oppen Swolle 8, Vollenhove 
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan. 
2. In te stemmen met voortzetting van de procedure en het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter inzage te leggen.
3. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid en om dit 
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. 

2022_B&W_00440 Aanpassing Verordening leerlingenvervoer 2022 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. De doelgroep 'leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO die 
geplaatst worden in een zwaar onderwijs-ondersteuningsarrangement' op te 
nemen in de verordening, zodat zij aanspraak kunnen maken op het 
leerlingenvervoer.
2. De doelgroep 'hoogbegaafde leerlingen, die vastlopen in het reguliere 
basisonderwijs en geplaatst worden op speciaal hoogbegaafden onderwijs' op te 
nemen in de verordening, zodat zij aanspraak kunnen maken op het 
leerlingenvervoer.
3. De doelgroep 'nieuwkomers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig 
zijn om deel te nemen aan het regulier basisonderwijs en geplaatst worden op 
een school voor nieuwkomers'  op te nemen in de verordening, zodat zij 
aanspraak kunnen maken op het leerlingenvervoer.
4. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2022 vast te 
stellen en te laten ingaan per 1 augustus 2022.

2022_B&W_00439 Beslissing op bezwaar tegen niet aanwijzen pand Tukseweg 27 
(Welkooppand) te Steenwijk als gemeentelijk monument 
Het college besluit om:

In te stemmen met het advies van de commissie bezwaarschriften op alle 
onderdelen.

1. Het bezwaarschrift van Erfgoedvereniging Heemschut is ontvankelijk;
2. het bezwaarschrift van Historische Vereniging Steenwijk en omstreken 

is niet-ontvankelijk;
3. het bezwaar is ongegrond en het bestreden besluit blijft in stand met 

aanvulling van de motivering.

Gesloten met 3 punten.
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