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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 10 mei 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 Kamer Tiny Bijl
Voorzitter de heer J.H. Bats, Burgemeester
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. 

Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; de heer M. de Graaf, 
plaatsvervangend secretaris  

Afwezigen mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw H. Jong de, Waarnemend 
gemeentesecretaris

2022_B&W_00373 Omgevingsvergunning, gewijzigd uitvoeren bed en breakfast, Leeuwte 
64 te Sint Jansklooster 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de voorgelegde reactienota op de ingediende zienswijze;
2. de reactienota op de zienswijze vast te stellen;
3. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
4. aan de omgevingsvergunning een extra voorschrift te verbinden voor 
maximaal 10 slaapplaatsen voor de Bed en Breakfast;
5. aan de omgevingsvergunning een extra voorschrift te verbinden dat de Bed 
en Breakfastkamer in het bijgebouw volgens tekening moet worden uitgevoerd, 
omdat alleen dit gedeelte van het bestaande vrijstaande bijgebouw mag worden 
gebruikt;
6. de indiener van de zienswijze schriftelijk te informeren over het besluit; 
7. de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken, conform de 
wettelijke voorschriften, gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

2022_B&W_00375 Beslissing op bezwaar, handhavingsverzoek Tukseweg 168 te Tuk 
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

2022_B&W_00376 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, 
Hooilandenallee 13 te Steenwijk 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de voortzetting van de procedure om medewerking te 
verlenen aan het plan en het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter 
inzage te leggen.
2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan.

2022_B&W_00378 Vaststelling bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Geen exploitatieplan vast te stellen
2. Het ontwerp bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat, als vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.1708.SCWschoolstraatBP-ON01, met bijbehorende regels 
en bijlagen, ongewijzigd vast te stellen
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3. Het vastgestelde bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat, als vervat in 
het GML bestand NL.IMRO.1708.SCWschoolstraatBP-VA01, met bijbehorende 
regels en bijlagen, ter inzage te leggen

2022_B&W_00381 Beantwoording brief namens enkele inwoners van Onna 
Het college besluit om:

De gestelde vragen te beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.
De antwoordbrief ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad.

2022_B&W_00383 Jaarverslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2021 
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag bezwaar- en klaagschriften 
Steenwijkerland 2021;

2. in te stemmen met de reactienotitie naar aanleiding van dit jaarverslag;
3. het Jaarverslag bezwaar- en klaagschriften Steenwijkerland 2021 en de 

reactienotitie ter kennisname aan de raad te sturen.

2022_B&W_00384 Conceptbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst 
IJsselland 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

4. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de 
Omgevingsdienst IJsselland;

5. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023;
6. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 en het voorlopige 

jaarverslag 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland.

2022_B&W_00390 Intrekken en vaststellen beleidsregels ''Eenmalige energietoeslag  
2022 gem. Steenwijkerland'' 
Het college besluit om:

1. het collegebesluit van 27 april 2022 vaststellen beleidsregels ''Eenmalige 
energietoeslag 2022 gem. Steenwijkerland'' in te trekken. 
2. Huishoudens van de gemeente Steenwijkerland met een inkomen tot 130% 
van de bijstandsnorm ontvangen een energietoeslag van € 800 (scenario 3, 
bijlage 1).
a. Inwoners die in januari 2022 al een voorschot van € 200 hebben ontvangen, 
krijgen een verrekend bedrag van € 600.
b. Bij het bepalen van de inkomensgrens nemen we het vermogen van de 
inwoner niet mee.
c. Inwoners die vallen onder de doelgroep van scenario 3 die bekend zijn bij de 
gemeente ontvangen ambtshalve de energietoeslag.
d. Het budget van de Tonkmiddelen (€ 270.000) die zijn overgeheveld naar 
Actieplan Schuldhulpverlening over te hevelen naar de energietoeslag.
e. De beleidsregels ''Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenwijkerland'' 
worden vastgesteld (bijlage 2). 
f.  De teamleider uitvoering sociaal domein te mandateren uitvoering te geven 
aan de hardheidsclausule die is opgenomen in beleidsregels eenmalige 
energietoeslag 2022 gemeente Steenwijkerland.

2022_B&W_00374 Beslissing op bezwaar, omgevingsvergunning Tukseweg 168 te Tuk 
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren;
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2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

2022_B&W_00379 Vaststelling bestemmingsplan Dwarsgracht 7, Giethoorn 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsgracht 7- Giethoorn, als vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.1708.GHNdwarsgracht7BP-ON01 met bijbehorende 
regels, toelichting en bijlagen vast te stellen.
3. Het vastgestelde bestemmingsplan Dwarsgracht 7- Giethoorn, als vervat in 
het GML bestand NL.IMRO.1708.GHNdwarsgracht7BP-VA01, met bijbehorende 
stukken ter inzage te leggen. 

2022_B&W_00380 Informatienota, bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland 

In te stemmen met de informatienota Bestuursrapportage voorjaar 2022 van de 
GGD IJsselland. 

2022_B&W_00382 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland: Jaarverslag 2021 met 
jaarrekening en ontwerpbegroting 2023  
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag inclusief jaarrekening 2021 en van de 
Kadernota inclusief begroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland;
2. met betrekking tot de begroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland 
geen zienswijze in te dienen.

2022_B&W_00385 Inzet op herstel en ontwikkeling jeugd na Corona (pilot primair 
onderwijs en kinderopvang) 
Het college besluit om:

1. In te zetten op een gezamenlijke pilot met het primair onderwijs en 
kinderopvang voor de periode mei 2022 tot 1 juli 2023 en de totale kosten 
à 168.700,- te financieren vanuit de middelen Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). In de pilot worden een jeugdconsulent (28 uur per week) en 
schoolmaatschappelijk werker (24 uur per week) ingezet op 2 specifieke 
schoollocaties en zijn zij daarnaast beschikbaar voor consultatie voor de andere 
school- en kinderopvanglocaties.
2. Het jongerenwerk bij Sociaal Werk de Kop voor de duur van 1 jaar uit te 
breiden met 56 uur jongerenwerk per week en de totale kosten hiervan à € 
145.000,- te financieren vanuit de Corona steunpakketten Jeugd.  

Gesloten met 13 punten.


