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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 21 juni 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.24 B&W kamer
Aanwezigen mevrouw T. Jongman, loco-burgemeester 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_00486 Omgevingsvergunning voor het aanleggen van een natte oeverzone, 
Markerbroekweg tussen nrs. 3 en 4 te Oldemarkt 
Het college besluit om:

1. De reactienota vast te stellen;
2. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen en bijbehorende stukken, 
conform de wettelijke voorschriften, gedurende zes weken ter inzage te 
leggen.  

2022_B&W_00489 Besluit administratieve afwikkeling stichting Kermis- en 
circusmuseum 
Het college besluit om:

1. Op grond van artikel 4, lid 1 van de statuten van het Kermis- en 
Circusmuseum om beleidsmedewerker kunst & cultuur als gemeentelijke 
vertegenwoordiger te herbenoemen die namens het gemeentebestuur 
zitting neemt in het stichtingsbestuur;

2. daarbij te bepalen dat de gemeentelijke vertegenwoordiger als doel 
heeft om de stichting te laten ontbinden en zorg te dragen voor een 
goede afwikkeling van deze ontbinding;

3. tenslotte te bepalen dat de eventuele voortvloeiende 
aansprakelijkheden van de vertegenwoordigde bestuurder namens de 
gemeente Steenwijkerland op de gemeente worden afgewenteld. De 
vertegenwoordiger wordt gevrijwaard van de gevolgen van de 
(bestuurders-)aansprakelijkheid.

2022_B&W_00490 Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2021 
Het college besluit om:

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2021 vast te stellen;
2. De Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2021 ter kennisgeving naar 
de gemeenteraad te sturen. 

2022_B&W_00492 Ter kennisgeving BDO accountant rapporten Jaarstukken 2021  
Het college besluit om:

Kennis te nemen van de rapportages van de accountant BDO over de controle 
van de jaarstukken 2021 bestaande uit: Aanbiedingsbrief, controleverklaring en 
accountantsverslag.

2022_B&W_00502 Vervanging wethouders, vervanging burgemeester en bestuurlijke 
vertegenwoordiging in verbonden partijen  
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Het college besluit om:

1. de onderlinge vervanging van de wethouders vast te stellen als volgt: 
wethouder Marcel Scheringa en wethouder Melvin Smit vervangen elkaar en 
wethouder Trijn Jongman en wethouder Bram Harmsma vervangen elkaar. Is 
een duo er niet, dan treedt een wethouder uit het andere duo als vervanger op;
2. de vervanging van de burgemeester te bepalen als volgt: 1e loco-
burgemeester: wethouder Melvin Smit; 2e loco-burgemeester: wethouder Trijn 
Jongman; 3e loco-burgemeester: wethouder Bram Harmsma; 4e loco-
burgemeester: wethouder Marcel Scheringa;
 3. de bestuurlijke vertegenwoordiging in de verbonden partijen vast te stellen 
als aangegeven in bijlage 1;
 4. de verbonden partijen op de hoogte te stellen van de bestuurlijke 
vertegenwoordiging.
Tevens besluit de burgemeester om:
aan de vertegenwoordiger en vervanger volmacht te verlenen tot het 
vertegenwoordigen van de rechtspersoon gemeente Steenwijkerland in de 
privaatrechtelijke verbonden partijen genoemd in bijlage 1. 

2022_B&W_00495 Convenanten hulpmiddelen/meeverhuizen 
Het college besluit om:

a. Niet over te gaan tot het tekenen van het convenant 
meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en 
roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing en het 
convenant maatwerkprocedure toegang complexe hulpmiddelen 
en de VNG hierover schriftelijk te informeren;

b. afspraken te maken op regionaal niveau met betrekking het 
overnemen van hulpmiddelen bij verhuizen. Gemeenten nemen 
onderling zelf het besluit om afspraken te maken met 
ketenpartners met betrekking tot complexe hulpmiddelen;

c. wethouder Dorrit de Jong van centrum gemeente Zwolle 
namens het college te mandateren om als penvoerder te 
treden.

2022_B&W_00487 Informatienota over cliënt ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)/Jeugdwet 2021  

1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugdwet 2021;
2. in te stemmen met de informatienota over cliëntervaringsonderzoek 
Wmo/Jeugdwet 2021.

2022_B&W_00488 Informatienota over inkoopproces specialistische jeugdhulp 2023   

In te stemmen met de informatienota over de voortgang van de inkoop van 
specialistische jeugdhulp 2023.

2022_B&W_00491 Incidentele subsidie voor de buitengewone leerstoel 
Het college besluit om:

In te stemmen met het verlenen van een subsidiebeschikking aan de Stichting 
CEPRO voor de buitengewone leerstoel “Cultureel Erfgoed en Participatieve 
Ruimtelijke Ontwikkeling” van Wageningen University & Research.

2022_B&W_00494 Informatienota -  Meicirculaire 2022 gemeentefonds en Buigbudget 
2022 
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de informatienota meircirculaire 2022 Gemeentefonds en Buigbudget 2022 vast 
te stellen.

2022_B&W_00496 Principeverzoek, bouwen van een woning nabij Vaste Belterweg 18, 
Belt-Schutsloot 
Het college besluit om:

Het realiseren van een woning op het perceel met bestemming natuur gelegen 
naast de Vaste Belterweg 18 te Belt-Schutsloot niet wenselijk te vinden.

2022_B&W_00493 Vaststellen Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 
2022  
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De Verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2022 vast te stellen. 
Daarin worden de volgende aanpassingen van de verordening uit 2018 
doorgevoerd:

• Het maximale bedrag voor bestaande en nieuwbouwwoningen van € 
200.000 te verhogen naar € 275.000;

• De starterslening ook van toepassing te laten zijn op voormalige sociale 
huurwoningen met eenzelfde maximaal aankoopbedrag van € 275.000. 

Gesloten met 12 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

H. de Jong

Loco burgemeester

T. Jongman


