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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 2 april 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 14 

JOIN-nummer : 8184 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 26 maart 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK1  Herontwikkeling locatie Vaartweg 7  

JOIN-nr. 8156  
Medewerking verlenen aan de herontwikkeling van locatie Vaartweg 7 door het 

bouwen van twee woningen onder één kap. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Ingrid 
Boerman  

 
AC1  Aanwijzingsbesluit artikel 5.8 APV verbod parkeren grote voertuigen op 

bedrijventerrein in Genemuiden  

JOIN-nr. 7903  
Op basis van artikel 5.8 van de APV het volgende aanwijzingsbesluit te nemen tot: 

1. Uitbreiden van het bestaande verbod voor het parkeren van grote voertuigen 

binnen de bebouwde kom van Genemuiden met het bedrijventerrein 
overeenkomstig bijgevoegde tekening; 

2. Aanbrengen informatieborden bij de grens van de bebouwde kom om dit 
aanwijzingsbesluit kenbaar te maken. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Leffert van der 
Bij  

 
AC2  Jaarverslag 2018 Uitvoering welstand middels Kan-bepaling  

JOIN-nr. 8164  
1. de rapportage ‘Jaarverslag 2018 uitvoering welstandsbeleid middels ‘Kan-

bepaling’ vast stellen; 

2. de rapportage met een brief ter kennisname aan te bieden aan de 
Gemeenteraad. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Carla Mol  

 
AC3  Principeverzoek herbouw twee woningen Kamperzeedijk  

JOIN-nr. 8012  
Principemedewerking te verlenen aan het slopen van twee woningen 

Kamperzeedijk 107a en 107b en deze weer te bouwen aan de Schaapsteeg op 
gronden van initiatiefnemer in combinatie met een kwaliteitsverbetering van het 

bedrijfserf Kamperzeedijk 57 en een verbreding van het smalle deel van de 

Schaapsteeg. 
Besluit: Conform advies, college vraag aandacht voor de gewenste groenstrook 

aan de zuidzijde. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  
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AC4  Principeverzoek woningontwikkeling Sasweg 7 en 9 Genemuiden  

JOIN-nr. 8069  
Geen principemedewerking te verlenen aan het ontwikkelen van woningen op de 

percelen Sasweg 7 en 9 in Genemuiden. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 


