
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 31-08-2021 

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 
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 EB Gebiedsscan 2020, gemeente Zwartewaterland 

 

Besluit: 

De portefeuillehouder te mandateren de gebiedsscan en bijgevoegde brief 

redactioneel aan te passen en aan te bieden aan de gemeenteraad 

 

2 

 

 GK Addendum toezicht kwaliteit Wmo 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de dienstverlening en 

deze als addendum toevoegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de 

gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot 

kwaliteitstoezicht Wmo 2015. 

2. In te stemmen met de voorgestelde herschikking van de begroting en deze als 

addendum toevoegen aan de dienstverleningsovereenkomst. 

3. In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 

voor de voorgestelde aanpassing van de Dienstverlening. 

4. De burgemeester besluit wethouder Knol volmacht te verlenen tot 

ondertekenen van het mandaat. 
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 MS Raadsbrief inspectierapporten jeugdbescherming 

 

Besluit: 

De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te informeren over de uitkomsten 

van het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdbescherming. 
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 MS Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021 

 

Besluit: 

Akkoord gaan met: 

1. Het wijzigen van de tarieven voor een Nederlandse identiteitskaart per 1 

september 2021. 

2. Het vaststellen van het Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021. 
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 MS WSW Achtervang 

 

Besluit: 

1. Voorlopig in te stemmen met het aangaan van een nieuwe 

achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021. 

2. De raad op grond van artikel 3 van het Treasury-statuut te vragen om 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken 

3. de portefeuillehouder te mandateren na redactionele aanpassingen de 

brief naar de raad te verzenden. 

 

6 

 

 HR Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Nieuwstraat 12 in 

Hasselt 

 

Besluit: 

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

1. het bezwaar van bezwaarde 3 niet-ontvankelijk te verklaren 

2. het bezwaar van bezwaarden 1 en 2 ongegrond te verklaren 

3. de omgevingsvergunning niet te herroepen 

4. de omgevingsvergunning van 13 januari 2021 in stand te laten 

5. verzoek proceskostenvergoeding – bezwaarde 1 en bezwaarden 2 – af te 

wijzen. 

6. een technische correctie te verwerken in de teksten 
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 HR Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Langestraat 

106 in Genemuiden 

 

Besluit: 

Volgens het advies van de Commissie bezwaarschriften: 

1. het bezwaar van bezwaarden ongegrond te verklaren 

2. het weigeringsbesluit niet te herroepen 

3. het weigeringsbesluit van 15 februari 2021 in stand te laten 

4. verzoek proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

 


