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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 25 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_00770 Uitvoeringsplan gladheid - winter 2022-2023 
Het college besluit om:

Het Uitvoeringsplan gladheid - winter 2022 - 2023 vast te stellen.

2022_B&W_00772 Beslissing op bezwaar, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004  
Het college besluit om:

1. Bezwaarden in hun bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift tegen de aflossingscapaciteit ongegrond te verklaren 
conform het advies van de bezwarencommissie;
3. af te wijken van het advies van de bezwarencommissie door te kiezen voor 
een maandelijkse aflossing van € 168,75 in plaats van € 450,00.

2022_B&W_00771 Beslissing op bezwaar, intrekken last onder dwangsom EuroParcs De 
Wiedense Meren 
Het college besluit om:

Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen. Dit betekent dat 
uw college besluit om: 
1. Het bezwaarschrift (nr. 1) van 23 mei 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift (nr. 2) van bezwaarde van 17 juni 2022 ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren, het bestreden besluit (het intrekken van de last onder 
dwangsom) in stand te laten, met dien verstande dat de motivering wordt 
aangevuld zoals dat in de beslissing op bezwaar is opgenomen. 

2022_B&W_00773 Beleidskader Tiny Houses Steenwijkerland 
Het college besluit om:

In te stemmen met het Beleidskader tiny houses Steenwijkerland.

2022_B&W_00775 "Van Crisisbed naar Echte woning", Instellen Kopgroep WIJS 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in 
IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en 
belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders 
en andere woningzoekenden.

2. In te stemmen met de opdracht voor en samenstelling van de 
Bestuurlijke Kopgroep WIJS.



College van burgemeester en wethouders - 25 oktober 2022 2/2

2022_B&W_00780 Beantwoording raadsvragen van CPB over ervaren overlast 
biomassacentrale   
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Gesloten met 6 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Burgemeester

J.H. Bats


