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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 18 juni 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

R.I.J. Beumer, loco-secretaris 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 25 

JOIN-nummer : 8414 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 11 juni 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Het jaarverslag klachtbehandeling 2018 voor kennisgeving aan te 

nemen.  
JOIN-nr. 8359  

Kennis te nemen van het jaarverslag klachtbehandeling 2018.  
Besluit: Conform advies. 

Strategie en 
Control /Gerda 
Kijk in de Vegt  

 
MS1  Meicirculaire 2019  

JOIN-nr. 8377  

1. De meicirculaire 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De raad te informeren middels de bijgaande raadsbrief. 

Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
/Dick Overweg  

 
MS2  Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwrijpe grond ten behoeve van 

woningbouw  

JOIN-nr. 8288  
In stemmen met de Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwrijpe grond ten 

behoeve van woningbouw. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Karin van 
Boxtel  

 
MS3  Klimaatadaptatie in de regio onderbrengen bij de Rivusorganisatie.  

JOIN-nr. 8311  

1. In te stemmen met het advies en het besluit klimaatadaptatie om de werkregio 
DPRA West-Overijssel onder te brengen bij de RIVUS organisatie en als zodanig in 

te laten richten; 

2. In te stemmen met de Ambitieverklaring RIVUS, welke in lijn is gebracht met het 
besluit vanuit het bestuurlijk overleg RIVUS ten aanzien van klimaatadaptatie; 

3. Wethouder Slingerland door de burgemeester te laten machtigen de 
Ambitieverklaring RIVUS te ondertekenen; 

4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatiebrief en op een 
later tijdstip de raad bij te praten middels een informatieavond over het RIVUS-

samenwerkingsverband. 

Besluit: Conform advies. 

Beheer 
/Raymond 
Kroes  
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MS4  PGB Informele hulp  

JOIN-nr. 8330  
1. Kennisnemen van memo PGB beleid, inclusief de gevraagde besluiten 

2. Dit memo ter vaststelling aan te bieden bij de gemeenteraad 
3. De gemeenteraad adviseren om de besluiten te verwerken in de geïntegreerde 

verordening sociaal domein 2020 
4. Akkoord gaan met de brief vanuit het college aan de adviesraad sociaal domein 

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Maaike 
Varwijk  

 
AC1  Vaststellen bestemmingsplan 'Herontwikkeling locatie Bodewes' en 

verlenen omgevingsvergunning.  

JOIN-nr. 8354  
1. Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling locatie Bodewes’ voor gewijzigde 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.  
2. De gemeenteraad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen als 

bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.  
3. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad per omgaande 

de omgevingsvergunning met bijbehorend besluit hogere grenswaarde te verlenen. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Ingrid 
Boerman  

 


