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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 24 mei 2022
Tijd 9:30
Locatie A1.24 B&W kamer
Aanwezigen mevrouw T. Jongman, Locoburgemeester en voorzitter; de heer B. Harmsma, 

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

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester

2022_B&W_00420 Beslissing op bezwaar, terugvorderen deel lening 
Het college besluit om:

1. Bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren onder aanvulling van de motivering met 
het aangeleverde Excelbestand waarin stand van de aflossingen, bedrag 
resterende lening en te betalen rente per jaar vermeld zijn;
3. het bedrag dat aan rente wordt teruggevorderd te verlagen van € 634,27 
naar € 618,02.
4. toekomstige besluiten van dezelfde soort te voorzien van een overzicht met 
de stand van de aflossingen, bedrag resterende lening en te betalen rente per 
jaar. 

2022_B&W_00421 Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding d.d. 16 mei 2022 
Het college besluit om:

1. Als aandeelhouder (achteraf) in te stemmen met:
a. De jaarstukken 2021 van N.V. Rendo Holding, inclusief dividenduitkering;
b. Het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en
c. Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen 
voor het gehouden toezicht.
2. Het college besluit om:
a. Het nadeel van € 299.700,-- voor 2022 mee te nemen door een financiële 
mutatie bij de najaarsnota en
b. De raming van het lagere dividend met een bedrag van € 299.700,-- 
structureel voor de komende jaren (2024-2026) aan te passen.
 

2022_B&W_00422 Jaarstukken 2021   
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen.
2 Het rekeningsaldo van afgerond € 3.091.000 als volgt te bestemmen:
2a Een bedrag van € 88.000 beschikbaar te stellen voor het sportakkoord 2022
2b Een bedrag van afgerond € 3.003.000 toe te voegen aan de algemene 
reserve vrij besteedbaar

2022_B&W_00423 Principeverzoek  herbestemmen; agrarisch naar wonen; Westenwold 5 
te Basse 
Het college besluit om:
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Het herbestemmen van een agrarische bestemming naar een bestemming met 
wonen buitengebied op Westenwold 5 te Basse een wenselijke ontwikkeling te 
zien, mits wordt voldaan aan de voorwaarden:
1. Het initiatief dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
2. Aangetoond kan worden dat er sprake is van een goed woon-/leefklimaat, 
(geur, geluid, licht, lucht) ondanks de ligging grenzend aan een agrarische 
bestemming; 
3. Woning komt binnen het bouwvlak te liggen;
4. Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden 
van aangrenzende gronden;
5. Er sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

2022_B&W_00428 Perspectiefnota 2022-2026 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Kennis te nemen van:
a) De voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2022, inclusief de kansen 
en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2;
b) Het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3.
In te stemmen met:
a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1. voor zover het de 
jaarschijf 2022 betreft;
b) De budgetafwijkingen zoals opgenomen in bijlage 6.1.;
c) De onontkoombare uitgaven 2022-2026 zoals opgenomen in bijlage 6.2;
d) De Programmabegroting 2022-2025 overeenkomstig 2a tot en met 2c te 
wijzigen;
e) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2023-2026 
zoals opgenomen in hoofdstuk 4;
f) Het saldo van de jaarschijven 2023 t/m 2026 te betrekken bij de 
samenstelling van de  Programmabegroting 2023-2026.
Voor 2022 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 838.000 voor:
a) ‘DBT: Reconstructie (fiets)paden Giethoorn’ van € 360.000;
b) ‘Vervangen brug Worstdijk in Kuinre’ van € 400.000;
c) ‘Vervangen riolering Hagenbroekplan’ van € 48.000;
d) ‘Hogere kosten vervangen tractor’ van € 30.000.

2022_B&W_00429 Beantwoording raadsvragen Groenlinks Crisis bij de opvang van 
asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00431 Beantwoording raadsvragen uitvoering motie visie op religieus 
erfgoed 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 7 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

H. de Jong

Loco burgemeester

T. Jongman
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