
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 25-01-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen E. Bilder, G. Knol, H. Rietman, M. Slingerland, S. Ruddijs 

 

   

   

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

   

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 

 

1 

 

 GK Beleidsregels collectieve zorgverzekering Zwartewaterland 2022 

 

Besluit: 

de “Beleidsregels collectieve zorgverzekering Zwartewaterland 2022” vast te 

stellen volgens bijgevoegd besluit. 
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 GK Beleidsplan voor aanpak armoede en schulden 2022-2026 - Samen 

tegen armoede in Zwartewaterland 

Besluit: 

1. de raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen bijbehorend 

“Beleidsplan voor aanpak armoede en schulden 2022-2026 - Samen 

tegen armoede in Zwartewaterland” vast te stellen; 

2. de financiële consequenties van vaststelling beleidsplan als bedoeld 

onder beslispunt 1, dan wel 2 te verwerken in de P&C cyclus (zomernota 

en kadernota); 

3. bijgevoegde drie overeenkomsten tussen de gemeente Zwartewaterland 

en de stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) inzake gemeentelijke 

aanpak vroegsignalering zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 

b Wgs, respectievelijk: 

a. de dienstverleningsovereenkomst aangaande levering van de dienst 

Vindplaats van Schulden; 

b. de verwerkingsovereenkomst aangaande verwerking van 

persoonsgegevens; en 

c. de gebruikersovereenkomst aangaande BKR Zakelijk Klantportaal, aan 

te gaan. 

4. in te stemmen met toezending van bijgevoegde brief aan de Adviesraad 

Sociaal Domein Zwartewaterland met reactie op het ter zake advies van 

de Adviesraad. 
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5. de formuleringen over de ''morele plicht'' aan te passen 

 

3 

 

 GK Besluit op bezwaar omgevingsvergunning appartementencomplex 

Weidewachter 1 t/m 35 Hasselt 

 

Besluit: 

Volgens en in aanvulling op het advies van de Commissie bezwaarschriften: 

 

1. het bezwaar van bezwaarde 2 en bezwaarde 3 ongegrond te verklaren; 

2. het bezwaar van bezwaarde 1 gegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 30 juni 2021 gedeeltelijk te herzien in die zin 

dat de omgevingsvergunning met zaaknummer Z2020-00014747 voor 

het bouwen van appartementencomplex aan de Weidewachter 1 t/m 35 

overeenkomstig de aangehechte wijzigingstekeningen, welke worden 

geacht deel uit te maken van dit besluit, wordt gewijzigd; 

4. het verzoek om proceskostenvergoeding van bezwaarde 3 af te wijzen. 

 

4 

 

 MS Bestuursakkoord IBT 

 

Besluit: 

In te stemmen met de Bestuursovereenkomst InterBestuurlijk Toezicht 

 

5 

 

 MS Uitvoeringsprogramma werken & Projecten 2022 

 

Besluit: 

Voorstel 

 

1. Het uitvoeringsprogramma Werken & Projecten 2021 in de openbare 

ruimte vast te stellen; 

2. Het in het GRP geplande budget voor 2022 van € 1.230.000,- en 

investeringskredieten voor vervanging van wegen van € 1.440.00, 

civieltechnische kunstwerken van € 60.000, speeltoestellen van € 

150.0000 en oeverconstructies van € 212.000 vrij te geven om de 

uitvoeringsopgaven uit te voeren én de bijbehorende begrotingswijziging 

vast te stellen; 

3. De portefeuillehouder M. Slingerland te mandateren, mocht er vertraging 

optreden in projecten en/of financiele ruimte ontstaan, een weg vanuit 

de meerjarenprogramma wegen op de uitvoeringslijst 2022 te zetten; 

4. Om de raad te informeren over het uitvoeringsprogramma Werken & 

Projecten 2022 in de openbare ruimte middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

5. de portefeuillehouder te mandateren enkele tekstuele correcties door te 

voeren 

 

6 

 

 MS Voortgangsrapportage grond- en vastgoed verkopen 4e kwartaal 

2021 

 

Besluit: 
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Met de bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de grond- 

en vastgoed verkopen over het 4e kwartaal van 2021. 
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 HR Vaststellen partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2 

Genemuiden 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2 te 

Genemuiden. 

2. De partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2 voor vaststelling aan te 

bieden aan de gemeenteraad. 
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 HR Principeverzoek herontwikkeling Kamperzeedijk 131a Genemuiden 

 

Besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan het herontwikkelen van het erf 

Kamperzeedijk 131a te Genemuiden door de sloop van alle opstallen en de 

realisatie van een woning met bijgebouw onder de gestelde voorwaarden, 

waaronder een goede landschappelijke inpassing. 

 

 

9  HR Vaststelling bestemmingsplan Tag West fase 2 

 

Besluit: 

1. Het bijgevoegde bestemmingsplan Tag west fase 2 voor gewijzigde 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. Geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen; 

3. De gemeenteraad voor te stellen om de indiener van de zienswijzen te 

antwoorden conform bijgevoegde zienswijzennota. 

 

 


