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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 4 oktober 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 M. 
Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00712 Vaststellen "Verordening nadeelcompensatie gemeente 
Steenwijkerland 2023" 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De "Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenwijkerland 2023" vast te 
stellen.

2022_B&W_00714 Afhandeling subsidie Tactus Verslavingszorg 2021 
Het college besluit om:

1. De subsidie van Tactus Verslavingszorg voor het jaar 2021 vast te stellen op 
€ 18.876.
2. Niet in te stemmen met de voorgestelde continuïteitsbijdrage.
3. Het te veel beschikte bedrag van € 7.374 terug te vorderen.

2022_B&W_00715 Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BNG 
Bank op 7-10-2022 
Het college besluit om:

Als aandeelhouder in te stemmen met de renovatieplannen van het gebouw van 
de BNG Bank (Bank voor Nederlandse Gemeenten) te Den Haag.

2022_B&W_00713 Aanbesteding beschermd wonen  
Het college besluit om:

1. De aanbestedingsdocumenten van de Regio IJssel-Vecht voor de inkoop van 
beschermd en begeleid wonen vast te stellen.
2. In te stemmen met de antwoordbrief op het advies van de regionale 
adviesraden sociaal domein over de aanbestedingsdocumenten beschermd en 
begeleid wonen.

2022_B&W_00716 Informatienota over stand van zaken WOZ-bezwaren 2022 

In te stemmen met de informatienota over stand van zaken WOZ-bezwaren 
2022.

2022_B&W_00717 Vaststelling subsidiebijdrage vitaliteitsfonds zwembad Blokzijl  
Het college besluit om:
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Een bedrag van € 12.500,00 beschikbaar te stellen aan Stichting  Zwembad 
Blokzijl voor de energiebesparende investering in het zwembad en dit bedrag 
beschikbaar stellen uit het Vitaliteitsfonds. 

2022_B&W_00719 Principeverzoek, uitbreiden jachthaven achter Dwarsveld 7 te 
Oldemarkt 
Het college besluit om:

Het initiatief voor het uitbreiden van de jachthaven op het perceel achter 
Dwarsveld 7 niet wenselijk te vinden.

2022_B&W_00720 Verkoop bedrijfskavel Mr. Zigher ter Stegehestraat te Steenwijk 
Het college besluit om:

1. Af te wijken van het grondbeleid (vanwege beperkingen in het gebruik);
2. in te stemmen met de verkoop van een bedrijfskavel aan de Mr. Zigher ter 
Steghestraat te Steenwijk.  

2022_B&W_00721 Programmabegroting 2023-2026 gemeente Steenwijkerland 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. In te stemmen met de kaders voor de samenstelling van de 
Programmabegroting 2023-2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.2.
2. De tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen 
overeenkomstig onderstaande voorstellen:
a. de onroerende-zaakbelastingen in 2023 te verhogen met 0,8% ten opzichte 
van 2022;
b. de afvalstoffenheffing in 2023 met 0,8% te verhogen ten opzichte van 2022 
en het dekkingspercentage voor 2023 te bepalen op 76,9%, waarbij het 
dividend van de ROVA vanaf 2023 onderdeel is van de gesloten huishouding 
afval;
c. de rioolheffing in 2023 met 0,8% verhogen ten opzichte van 2022 en het 
dekkingspercentage voor 2023 te bepalen op 78,1%;
d. de lijkbezorgingsrechten in 2023 met 0,8% te verhogen ten opzichte van 
2022 en het dekkingspercentage voor 2023 te bepalen op 75,3%.
3. Een krediet van € 10.520.000 beschikbaar te stellen voor het bestedingsplan 
2023-2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4. 
4. Een krediet van € 2.456.840 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan 
riolering 2023 zoals opgenomen in paragraaf 4.1.8.
5. Een krediet van € 765.500 beschikbaar te stellen voor de in bijlage 1 
vermelde aanschaf/vervanging van bedrijfsmiddelen in 2023. 
6. Op basis van de ‘Meerjaren Begroting Grondexploitaties 2022 e.v.’:
a. de grondexploitaties voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die 
onderhanden zijn gewijzigd vast te stellen;
b. het college te machtigen, indien de markt- en economische omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, tegen andere grondprijzen te verkopen dan 
opgenomen in de desbetreffende grondexploitaties onder de voorwaarde van 
een blijvend minimaal sluitende grondexploitatie.
7. Een bedrag van € 1.398.000 te storten in de ‘Algemene reserve vaste buffer’ 
en dit bedrag ten laste te brengen van de ‘Algemene reserve vrij besteedbaar’.
8. De bedrijfsreserve met ingang van 1 januari 2023 op te heffen.
9. De bestuursprogramma’s vast te stellen. 

2022_B&W_00725 Beantwoording raadsvragen CPB over verkoop van 9 kavels voor 
starterswoningen 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.
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Gesloten met 10 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Burgemeester

J.H. Bats


