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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 27 september 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.24 B&W kamer
Aanwezigen de heer M. Smit, Locoburgemeester; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. 

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

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter

2022_B&W_00690 Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 
Het college besluit om:

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen te wijzigen.

2022_B&W_00691 Subsidieverzoek kennisbank erfgoed Giethoorn 
Het college besluit om:

- € 10.000 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een kennisbank van 
(immaterieel) erfgoed van Giethoorn en omgeving. 
- En stelt als voorwaarde om voor het marketingplan afstemming te zoeken met 
de stichting Weerribben-Wieden. 
 

2022_B&W_00696 Principeverzoek, realisatie recreatie-accommodaties, Jonenweg 1c te 
Giethoorn  
Het college besluit om:

Het realiseren van recreatie-accommodaties bij Jachthaven Kroon aan Jonenweg 
1c te Giethoorn niet wenselijk te vinden.

2022_B&W_00692 Accountantsverslag 2021 
Het college besluit om:

In te stemmen met de reacties op de bevindingen

2022_B&W_00693 Informatienota Kindermonitor 2021 GGD IJsselland 

De informatienota kindermonitor 2021 GGD IJsselland ter informatie aan de 
gemeenteraad te zenden. 

2022_B&W_00694 Informatienota monitor sociaal domein juni 2022 

In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein juni 2022

2022_B&W_00695 Informatienota over dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022 

De informatienota over "Dienstverlening in cijfers" over het eerste half jaar 2022 
ter informatie aan de gemeenteraad te zenden. 
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2022_B&W_00697 Vervolg pilot dyslexiezorg op school 
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de proef met dyslexiezorg op school.
2. Dyslexiezorg op school, gezien de geslaagde proef, voort te zetten binnen de 
reguliere jeugdhulp. 

2022_B&W_00698 Landschapsfonds en vervolg regeling Groene en Blauwe Diensten 
Het college besluit om:

1. De ontstane ruimte in het landschapsfonds Groene en Blauwe Diensten 
Steenwijkerland om te zetten in Groene en Blauwe Diensten contracten
2. De geactualiseerde dienstenbundel in Steenwijkerland van toepassing te 
verklaren
3. Te onderzoeken of er in Steenwijkerland animo is voor deelname aan de 
regeling Streekeigen Landschapbeheer (de opvolger van de regeling Groene en 
Blauwe diensten)

2022_B&W_00704 Najaarsnota 2022 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De najaarsnota 2022 vast te stellen
Het krediet renovatie atletiekbaan in 2023 met € 225.000 verhogen.
Het investeringskrediet van rioolgemalen, upgraden modems naar 4G, van € 
100.000 van 2023 naar 2022 overbrengen.
De niet bestede middelen van de stelpost uitvoering klimaatakkoord van 
maximaal € 295.000 via de Algemene Reserve te laten lopen.
Een reserve energie maatschappelijke instellingen vormen en een bedrag van € 
3,3 mln storten in deze reserve en deze beschikbaar te stellen voor de komende 
jaren ter compensatie cq beperking van van hoge energielasten voor 
maatschappelijke instellingen.

2022_B&W_00705 Reactie op vooraankondiging vaststellen zoekgebieden wind/zon 
Zwartewaterland  
Het college besluit om:

De brief met een reactie op de vooraankondiging voor het vaststellen van 
zoekgebieden voor energieopwek uit wind en zon van gemeente 
Zwartewaterland te versturen aan het college van B&W van de gemeente 
Zwartewaterland. 

Gesloten met 11 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Loco burgemeester

M. Smit
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