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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 17 mei 2022
Tijd 9:30
Locatie A1.32 Kamer Tiny Bijl
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. 

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

Afwezigen mevrouw T. Bijl, Wethouder

2022_B&W_00398 Correctieve herziening bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. De correctieve herziening bestemmingsplan "Steenwijk, Bloemenbuurt", 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-
bestand NL.IMRO.1708.STWbloemenbuurtCBP-VA01, met de daarbij horende 
bestanden, ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten als 
bedoeld in artikel 6.2.1a sub b Bro zijn;
3. de correctieve herziening bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt 
gedurende zes weken ter inzage te leggen.

2022_B&W_00399 Aandeelhoudersvergadering Wadinko N.V. d.d. 20 mei 2022 
Het college besluit om:

Als aandeelhouder in te stemmen met de volgende onderdelen ten aanzien van 
de activiteiten van Wadinko N.V..

• De jaarrekening 2021;
• de resultaatbestemming 2021;
• het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid;
• het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 

Commissarissen voor het gehouden toezicht en
• de benoeming van mevrouw H. Kuypers als lid van de Raad van 

Commissarissen van Wadinko N.V.
aan de heer R.G. Welten, secretaris van de Raad van Commissarissen, volmacht 
te verlenen tot het uitbrengen van een stem op de aandeelhoudersvergadering 
van Wadinko N.V. d.d. 20 mei 2022. 

2022_B&W_00400 Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding d.d. 23 mei 2022 
Het college besluit om:

1. Als aandeelhouder van N.V. Rova Holding in te stemmen met de volgende 
onderdelen. 

• Het jaarverslag 2021 van N.V. Rova Holding;
• de vaststelling van de aangepaste resultaatbestemming voor de 

aandeelhouders A, B en C;
• het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid;
• het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van 

Commissarissen voor het gehouden toezicht;
• de herbenoeming van mevrouw L. Kaashoek, de heer IJ.J.H. Breukink 

en de heer I.W. Koster als lid van de Raad van Commissarissen en
• het reglement van de vertrouwenscommissie aandeelhouders.
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2. een financiële mutatie van € 16.370 eenmalig mee te nemen bij de 
najaarsnota in verband met een lagere dividenduitkering van de Rova.

2022_B&W_00401 Vaststellen tarieven beschermd wonen 2022 
Het college besluit om:

1. De maximale tarieven persoonsgebonden budgetten beschermd wonen 2022 
vast te stellen.
2. De tarieven 2022 met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 in werking te 
laten treden.

2022_B&W_00402 Inkoopstrategie rondom Beschermd- Begeleid Wonen van de regio 
IJssel-Vecht 
Het college besluit om:

• De aanbestedingsstrategie inkoop beschermd- en begeleid wonen 2023, 
regio IJssel-Vecht vast te stellen;

• Het mandaatbesluit behorende bij de Samenwerkingsafspraken 
aanbesteding beschermd- en begeleid wonen vast te stellen;

• Het mandaatbesluit door de burgemeester te laten ondertekenen. 

2022_PO_00210 Vrijgeven Stelposten decembercirculaire 2021 en overhevelingen 2021 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de voorgestelde bestedingen en deze na besluit conform 
planning uit te voeren.
2. De gevraagde stelposten vrij te geven.
3. € 150.000 incidenteel toe te voegen aan de reserve Corona en dit verwerken 
bij de najaarsnota 2022.  

2022_B&W_00403 Informatienota, jaarverslag 2021 Sociaal Werk de Kop  

Het college besluit in te stemmen met de informatienota Jaarverslag 2021 
Sociaal Werk de Kop.

2022_B&W_00404 Informatienota over rentetarieven sociale kredieten Gemeentelijke 
Kredietbank Drenthe 

Het college besluit kennis te nemen van de omissie in de uitvoering van het 
besluit  tot een renteverlaging van de sociale kredieten bij de GKB Drenthe en 
deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te herstellen.

2022_B&W_00413 Beantwoording raadsvragen VVD betreffende schuldhulpverlening 
ondernemers 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 10 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Burgemeester
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H. Jong de
J.H. Bats


