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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 30 augustus 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.24 B&W kamer
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 Marco de Graaf, Plaatsvervangend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris

2022_B&W_00612 Samenwerkingsovereenkomst met de werkregio Fluvius 
Het college besluit om:

1.  De Samenwerkingsovereenkomst Fluvius 2022-2028 (bijlage I) aan te gaan 
als kader voor de nieuwe periode van Fluvius-samenwerking.
2. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke Impulsregeling 
Klimaatadaptatie (bijlage II).
3. Hiervoor machtigt de burgemeester wethouder M. Scheringa om namens de 
gemeente Steenwijkerland de samenwerkingsovereenkomst Fluvius 2022-2028 
te ondertekenen.
4. De raad over de samenwerkingsovereenkomsten te informeren. 

2022_B&W_00613 Informatienota Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Fluvius 

De raad te informeren dat gemeente Steenwijkerland nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten is aangegaan met het samenwerkingsverband 
Fluvius.

2022_B&W_00615 Verslag toezicht op beheer niet-overgebrachte archieven 2022 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met bijgaande toezichtsverslag van de gemeentearchivaris.
2. Het verslag ter kennisname aan de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten 
van Overijssel te sturen.
3. De gemeentesecretaris te vragen om actie te ondernemen op de 
aandachtspunten en aanbevelingen in het toezichtsverslag.

2022_B&W_00616 Hervatten beoordeling aanvraag om de Wet natuurbescherming 
vergunning  
Het college besluit om:

De gedeputeerde staten van Overijssel te verzoeken om de beoordeling van de 
Wnb-vergunningsaanvraag voor het gebruik van de loswal aan de Kerkweg te 
Giethoorn te hervatten.

2022_B&W_00623 profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur 
Het college besluit om:

1. De voorliggende profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur 
vast te stellen.
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2022_B&W_00619 Beantwoording raadsvragen Veur Elkaar handreiking persvragen 
Omgevingsdienst IJsselland 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00618 Beantwoording raadsvragen van  CPB over gedeeltelijk afgesloten 
opritten A32 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00617 Beantwoording raadsvragen BGL over de uitspraak Raad van State en 
loswal in Giethoorn 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 8 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

plv. Gemeentesecretaris

Marco de Graaf

Burgemeester

J.H. Bats


