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Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
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 GK Rapport verhuismotieven jongeren 

 

Besluit: 

1. Het onderzoeksrapport ‘verhuismotieven jongeren’ aan te houden. Een 

aantal zaken moet worden geverifieerd. 
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 HR Bestemmingsplan 1e fase Tag-West '10 extra woningen' 

 

Besluit: 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Tag West fase 1 – 10 extra woningen zes 

weken voor inspraak en participatie ter inzage te leggen. 

2. De portefeuillehouder is gemandateerd om nog enige technische 

aanpassingen door te voeren. 
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 HR Vrijgave ontwerp bestemmingsplan Tag West fase 2 

 

Besluit: 

1. in te stemmen met de nota van inspraak en overleg; 

2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Tag West fase 2; 

3. het ontwerp bestemmingsplan Tag West fase 2 vrij te geven voor de ter 

inzage legging als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. 

4. de portefeuillehouder te mandateren om enkele technische aanpassingen door 

te voeren. 
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 HR Coördinatieregeling Vebe/Zevenhont Zuid 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening (Wro) te 

nemen ten behoeve van de realisatie van een tapijtfabriek c.a. langs de Nieuwe 

weg te Genemuiden, waarbij: 

a. Het realiseren van een tapijtfabriek op de voorgenomen locatie 

overeenkomstig artikel 3.30 lid 1 Wro wordt aangegeven als een geval waarin de 



Pagina 2 
 

voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan wordt gecoördineerd 

met de voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten: 

- De vaststelling van het bestemmingsplan ex artikel 3.1. Wro; 

- Het verlenen van de benodigde omgevingsvergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder 

a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 

- Het verlenen van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming 

(Wnb vergunning); 

b. Het college van burgemeester en wethouders het coördinerend 

bestuursorgaan is. 

c. Dit besluit te publiceren, waarna het in werking treedt op de eerste dag na 

datum van bekendmaking. 

 

   

 


