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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 22 november 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.24 B&W kamer
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; 

mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer 
Marcel Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00853 Beslissing op bezwaar, verzoek op basis van  de Wet open overheid  
Het college besluit om:

Het advies van de commissie bezwaarschriften ongewijzigd over te nemen en 
het ingekomen bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

2022_B&W_00856 Aanwijzingsbesluit Carbidschieten Steenwijkerland 
Het college besluit om:

1. Locaties binnen de bebouwde kom, genoemd in de bijlage, aan te wijzen 
voor het schieten van carbid;
2. Het verbod op carbidschieten niet te laten gelden voor plaatsen/locaties 
buiten de bebouwde kom, die in privé eigendom zijn; 
3. Dit aanwijzingsbesluit vanaf de eerste dag na het bekend maken daarvan te 
laten gelden;
4. De voorgaande aanwijzingsbesluiten carbidschieten in te trekken vanaf de 
eerste dag nadat dit besluit bekend is gemaakt.

2022_B&W_00859 Afzien van recht van eerste koop pand Markt 72 te Steenwijk 
Het college besluit om:

1. Af te zien van het recht van de eerste koop van het pand Markt 72 te 
Steenwijk.
2. Het kettingbeding uit de notariële akte te laten verwijderen, zodat de 
verplichting om het pand eerst te koop aan te bieden aan de gemeente niet 
meer hoeft te worden doorgegeven aan eventuele rechtsopvolgers.
3. In te stemmen met het versturen van de in de bijlage toegevoegde (concept) 
brief aan notariskantoor Kroek van Weert.

2022_B&W_00860 Brief aan  GS - reservering  tracérandweg Ossenzijl  
Het college besluit om:

1. Schriftelijk de Provincie Overijssel te verzoeken om bij de aanleg van de 
Ecologische Verbindingszone rekening te houden met de aanleg van de randweg 
langs Ossenzijl. 
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

2022_B&W_00866 Reiskostenregeling en fietsvergoeding 
Het college besluit om:
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1. De Reis- en verblijfskostenregeling uit het Personeelshandboek Gemeente 
Steenwijkerland aan te vullen met een vergoeding voor reiskosten en dit 
voorgenomen besluit voor instemming voor te leggen aan het Lokaal Overleg.
2. De vergoeding voor een fiets (zoals opgenomen in de Fietsregeling uit het 
Personeelshandboek Gemeente Steenwijkerland) te indexeren en te verruimen 
en dit voorgenomen besluit ter instemming voor te leggen aan de OR. 

2022_B&W_00857 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2023 tot 2026 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2023-2026 vast te stellen.

2022_B&W_00858 Samenwerkingsovereenkomst en voortgang regionale agenda zorg en 
veiligheid 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor de regionale 
agenda zorg en veiligheid IJsselland.
2. Wethouder Jongman door de burgemeester te mandateren om de regionale 
samenwerkingsovereenkomst voor de regionale agenda zorg en veiligheid te 
ondertekenen. 

2022_B&W_00861 Indexatie 2023 Sociaal Domein 
Het college besluit om:

1. Tarieven van zorgaanbieders, conform lopende contracten, in 2023 te 
compenseren met 1,13% loonstijging.
2. De toegepaste indexering 2022 van Sociaal Werk De Kop vast te stellen.
3. De personeelslasten van Sociaal Werk De Kop in 2022 met terugwerkende 
kracht (1-1-2022) te verhogen met 1,13% (ca € 16.000).
4. In te stemmen met de brief aan Sociaal Werk De Kop waarin de indexatie 
voor 2023 wordt gecommuniceerd (bijlage 1).

2022_B&W_00862 Verzoek om uitbetaling provinciale bijdrage ten gunste van het 
programma Leefbaar Giethoorn   
Het college besluit om:

1. Schriftelijk de Provincie Overijssel te verzoeken om het resterende beschikte 
budget van de Leefbaar Giethoorn deal uit te keren aan de gemeente 
Steenwijkerland.
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

2022_B&W_00867 Voorbereidingskrediet Noordermaten 4 te Blokzijl 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 225.000 ten 
behoeve van grondexploitatie Noordermaten 4 te Blokzijl.

Gesloten met 10 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
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Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Burgemeester

J.H. Bats


