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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 29 november 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 Kamer
Aanwezigen de heer M. Smit, Locoburgemeester; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. 

Harmsma, Wethouder; de heer Marcel Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte 
de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris  

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester 

2022_B&W_00874 Beslissing op bezwaar, handhaving  nabij Heideveldsweg nr. 10 te  
Marijenkampen 
Het college besluit om:

1. Bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ten aanzien van de opgelegde last onder dwangsom met 
betrekking tot de toercaravan en schaftkeet ongegrond te verklaren.
3. De bezwaren gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom ten aanzien 
van de schuur/stal gegrond te verklaren en dit onderdeel van de last in te 
trekken.
4. Bezwaarde een totaalbedrag van € 1.082 te vergoeden voor gemaakte 
procedurekosten.

2022_B&W_00875 Beslissing op bezwaar inzake afwijzing aanvraag energietoeslag 
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren gericht tegen de Beleidsregels Eenmalige 
Energietoeslag 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Bezwaarden in hun overige bezwaren ontvankelijk te verklaren.
3. De bezwaren ongegrond te verklaren, onder aanvulling van het besluit met 
een berekening van het vastgestelde maandelijks inkomen.

2022_B&W_00881 Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding op 1 december 2022 
Het college besluit om:

1. Als aandeelhouder van N.V. Rova Holding in te stemmen met:
a. de begroting 2023;
b.  de benoeming van mw. M. Pauwels als lid van de Raad van Commissarissen 
en 
c. het verslag van de AvA van 23 mei 2022.
2. Kennis te nemen van:
a. de ontwikkelingen van de bedrijfslocaties Amersfoort en Zwolle en de 
realisatie van een nieuw steunpunt in Lichtenvoorde en
b. de mededelingen en actualiteiten.

2022_B&W_00882 Afzien van voorkeursrecht tot aankoop 't Butent 8 in Oldemarkt 
Het college besluit om:

1. Geen gebruik te maken van de aanbiedingsplicht en niet over te gaan 
tot de aankoop van het pand aan ’t Butent 8 in Oldemarkt. 

2. Het kettingbeding te laten vervallen.
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2022_B&W_00883 Subsidie Stichting Duurzaam Steenwijkerland 2023 
Het college besluit om:

Aan de Stichting Duurzaam Steenwijkerland een incidentele subsidie van € 
276.000,- toe te kennen voor 2023 conform het bijgevoegde verleningsbesluit. 

 

2022_B&W_00885 Vervolg subsidie 'Frisse start na corona' en 'Vitaliteitsfonds' 
Het college besluit om:

1. Het subsidieplafond van de subsidieregeling Frisse start na corona te 
verhogen met € 25.000 en deze verhoging te verwerken in de nadere regels 
zoals omschreven in de was-wordt-tabel die onderdeel uitmaakt van dit 
collegevoorstel. 
2. Het subsidieplafond van de subsidieregeling Verbreed Vitaliteitsfonds 
Steenwijkerland 2021 te verlagen met € 25.000 en deze verlaging te verwerken 
in de nadere regels zoals omschreven in de was-wordt-tabel die onderdeel 
uitmaakt van dit collegevoorstel. 
3. De subsidieregeling Frisse start na corona niet te verlengen na 31-12-2022.

2022_B&W_00876 Ontwerpbestemmingsplan Lakeweg 7 & 8 IJsselham 
Het college besluit om:

1. Het ontwerpbestemmingsplan Lakeweg 7 en 8 - IJsselham, als vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.1708.ISHLakeweg7en8BP-ON01, met bijbehorende 
regels en bijlagen, in procedure te brengen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

2022_B&W_00877 Ontwerpbestemmingsplan Blokzijlerdijk 5, Blankenham 
Het college besluit om:

1. Geen vormvrije m.e.r. beoordeling op te stellen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Blokzijlerdijk 5 te Blankenham, als vervat in het 
GML bestand NL.IMRO.1708.BKHBlokzijlerdijk5-ON01, met bijbehorende regels 
en bijlagen, in procedure te brengen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

2022_B&W_00879 Informatienota monitor sociaal domein oktober 2022 

In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein oktober 2022.

2022_B&W_00880 Aandeelhoudersvergadering NoordWestGroep op 1 december 2022 
Het college besluit om:

1. Als aandeelhouder goedkeuring te verlenen aan de begroting 2023 van de 
NoordWestGroep voor het normale bedrijfsresultaat over 2023 van -/- € 
953.000 en in te stemmen om bijgaande opdrachtbrief 2023 als uitgangspunt 
met NoordWestgroep te bespreken. 
2. Voor het tekort als gevolg van de stijging van de minimumlonen per 1-1-2023 
voor de PPN 2023 een besluit te nemen of en zo ja op welke wijze we dit als 
gemeente willen compenseren. 
3. In te stemmen met de verlenging van de termijn van de heer H. Korst als lid 
van de Raad van Commissarissen van NWG met 3 jaar tot 1 januari 2026. 
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4. De burgemeester besluit de wethouders Jongman en Harmsma te 
mandateren om namens de gemeente de goedkeuring van deze besluiten in te 
brengen in de aandeelhoudersvergadering van 1 december a.s. 
5. In te stemmen om bijgaande opdrachtbrief 2023 aan NWG als uitgangspunt 
voor de integrale opdracht voor 2023, met NWG te bespreken. 

2022_B&W_00886 Principeverzoek nabij Braamweg 3 Eesveen 
Het college besluit om:

Het realiseren van 3 tot 5 tiny houses op het perceel aan de Braamweg, bij 
Braamweg 3, een wenselijke ontwikkeling te vinden, mits  voldaan wordt aan de 
volgende voorwaarden:
1. Het project wordt goed ingepast in de landschappelijke omgeving, waarmee 
een ruimtelijke kwaliteitsslag kan worden geboekt op dit perceel;
2. Er dient voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd te worden;
3. Er dient rekening te worden gehouden met het gebiedskenmerk ‘donkerte’;
4. Het initiatief dient te voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden;
5. Vanwege de ontwikkeling in landelijk gebied zal een KGO inspanning moeten 
worden gedaan, hierbij is sprake van maatwerk en dit dient nader afgestemd te 
worden met de gemeente;
6. Op het perceel met de bestemming tuin moet een bestemmingswijziging 
ofwel een tijdelijke afwijking van het huidige bestemmingsplan worden 
gerealiseerd;
7. Bij het realiseren van de tiny houses dient te worden voldaan aan de 
uitgangspunten van het Beleidskader tiny houses Steenwijkerland;
8. Initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en wordt in een 
vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen hoe met inspraakreacties is 
omgegaan.

2022_B&W_00896 Informatienota Tijdelijk Noodfonds energie maatschappelijke 
organisaties 

In te stemmen met de Informatienota "Tijdelijk Noodfonds energie 
maatschappelijke organisaties".

2022_B&W_00892 Vaststellen Nadere regels tijdelijk noodfonds energie 
maatschappelijke organisaties 
Het college besluit om:

1. De "Nadere regels tijdelijk noodfonds energie maatschappelijke organisaties 
Steenwijkerland 2022" zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.

2022_B&W_00887 Principeverzoek Eesveenseweg 79 te Eesveen: zorg en wonen 
Het college besluit om:

Het realiseren van zes zorgwoningen én het herbestemmen van het agrarische 
erf naar een wonen-buitengebied bestemming voor de woning aan de 
Eesveenseweg 79 te Eesveen een wenselijke ontwikkeling te vinden, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. Het huidige agrarische bouwvlak wordt teruggebracht tot het huidige perceel 
(binnen de contour van de erfbeplanting).
2. Er dient te worden voldaan aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, 
hierover dienen nadere afspraken te worden gemaakt.
3. Er dient planologisch geregeld te worden dat er 1 woning en 6 
zorgappartementen op het perceel gerealiseerd kunnen/mogen worden, waarbij 
sprake is van een ruimtelijk goede inpassing.
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4. Initiatief dient te voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden.
5. Initiatiefnemer informeert omwonenden over het initiatief en wordt in een 
vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen hoe met inspraakreacties is 
omgegaan.

2022_B&W_00889 Informatienota over het minimaliseren branden maaiafval 

Met deze informatienota de gemeenteraad te informeren over de routekaart 
minimaliseren branden maaiafval.

2022_B&W_00891 Reactie op brief Statement Giethoorn Onderneemt  en 't Gieters 
Belang  van 8-11- 2022 
Het college besluit om:

In te stemmen met de inhoudelijke schriftelijke reactie en beantwoording van 
de vragen van de besturen van ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt 
zoals benoemd in hun brief van 8 november 2022 jl.

2022_B&W_00884 Herontwikkeling van de voormalige Zuiderbasisschool Giethoorn 
Het college besluit om:

1. Opdracht te geven om de herontwikkeling van de voormalige 
Zuiderbasisschool te Giethoorn met woningbouw nader uit te werken en een 
concreet voorstel in het tweede kwartaal van 2023 aan het college voor te 
leggen.
2. Kinderopvang Kaka tot en met 31 mei 2023 in de gelegenheid te stellen 
gebruik te blijven maken van twee lokalen in de voormalige school.

2022_B&W_00897 Beantwoording raadsvragen Veur Elkaar inzake situatie rondom de 
Vijverhof, Steenwijk 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Gesloten met 18 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Loco burgemeester

M. Smit


