
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 01-11-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen Eddy Bilder, Harrie Rietman, Maarten Slingerland, Jan van der van der Poel, 

Sebastiaan Ruddijs 

 

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

  

Collegevoorstellen openbaar 
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MS-aanbesteding energiecontracten 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan om: 

 

1. Met het Zwols Energiecollectief deel te nemen aan de collectieve 

aanbesteding voor energie; 

2. SSC-ONS te mandateren om de nieuwe energiecontracten aan te 

besteden. 
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 MS Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 

 

Besluit: 

1. De tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen 2023 overeenkomstig 

de Programmabegroting 2023 – 2026 aan te passen. 

2. Het bijgevoegde raadsvoorstel, met de volgende belastingverordeningen, ter 

vaststelling (uiterlijk 8 december 2022) aan te bieden aan de gemeenteraad: 

a. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 

b. Verordening afvalstoffenheffing 2023 

c. Verordening rioolheffing 2023 

d. Verordening hondenbelasting 2023 

e. Verordening precariobelasting 2023 

f. Verordening toeristenbelasting 2023 

g. Verordening watertoeristenbelasting 2023 

h. Verordening forensenbelasting 2023 

i. Verordening begraafrechten 2023 

j. Verordening marktgelden 2023 

k. Verordening havengelden 2023 
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l. Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023 

m. Legesverordening 2023 

n. Verordening reclamebelasting Kernzone Genemuiden 2023 

o. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zwartewaterland 
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 JP Collegeadvies Begrotingswijziging 2022-1 GGD IJsselland 

 

Besluit: 

Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijziging GGD 

IJsselland 2022-1. 
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 JP Collegevoorstel Instellen Bestuurlijke Kopgroep Woonversneller 

IJsselland (WIJS) 

 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met het instellen van een Bestuurlijke Kopgroep WIJS in 

IJsselland voor een gezamenlijke aanpak van de hindernissen en 

belemmeringen bij het realiseren van woonruimte voor statushouders en 

andere woningzoekenden. 

2. Akkoord te gaan met de opdracht voor en samenstelling van de 

Bestuurlijke Kopgroep WIJS. 
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 JP Contract Jeugdfonds sport & cultuur 

 

Besluit: 

De overeenkomst met het Jeugdfonds sport- en cultuur 2021 te laten 

ondertekenen door wethouder J. van der Poel; 

 

Dit het laatste jaar te laten zijn waarin via Jeugdfonds Sport & Cultuur de 

vergoedingen worden geregeld: vanaf 2023 regelen we het zelf vanuit het 

(nieuwe) participatiefonds. 
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 JP Corona Cultuurfonds 2022 

 

Besluit: 

1. De subsidies uit het Corona Cultuurfonds 2022 definitief vast te stellen op 

totaal € 38.322,- volgens de verdeling in bijlage 1; 

2. De raad te informeren over de benutting van het fonds volgens bijlage 1. 
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 HR Luier-inzameling en PMD-Frequentie 

 

Besluit: 

Het voorstel aan te houden. 
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 HR Kredietaanvraag realisatie wegen Zevenhont Midden en Rotonde en 

fietspad Zevenhont Zuid 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen een krediet van € 1.886.500 

beschikbaar te stellen voor de realisatie van de wegenstructuur op 

Zevenhont Midden- en Zuid en de realisatie van een rotonde en een 

fietspad; 

2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 1, 2 en 3 (art 55, eerste lid 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2b Wet open overheid) en deze 

geheimhouding te laten voortduren tot 1 december 2027; 

3. Aan de gemeenteraad geheimhouding op te leggen over bijlage 1, 2 en 3 

en de raad conform bijgevoegd geheim-houdingsbesluit voor te stellen 

om de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 

bekrachtigen (art. 25, derde lid Gemeentewet). 
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 HR Kerkenvisie 

 

Besluit: 

1.  De nota ‘Kijk op de kerken in Zwartewaterland. Een inventariserende 

Kerkenvisie’ vast te stellen; 

2. De raad te informeren middels de bijgevoegde raadsbrief; 

3. De RCE een kopie van de Kerkenvisie te sturen; 

4. De Kerkenvisie te publiceren op de website. 
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 HR Grondstofmonitor 2021 

 

Besluit: 

Voorgesteld besluit: 

1. Kennis te nemen van de grondstofmonitor 2021; 

2. Kennis te nemen van de memo toelichting inwonersklachten 2021; 

3. In te stemmen met het persbericht Grondstofmonitor 2021; 

4. De grondstofmonitor 2021, de memo toelichting inwonersklachten 2021 

samen met de raadsbrief ter kennisgeving aan de raad te sturen. 
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 HR Besluit op bezwaar omgevingsvergunning bouw 2e appartement op 

het pand Telvorenstraat 3-5 in Hasselt 

 

Besluit: 

Volgens het advies van de Commissie bezwaarschriften: 

1. De omgevingsvergunning niet te herroepen; 

2. De omgevingsvergunning van 7 juni 2022 in stand te laten. 
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 EMBARGO (dus niet openbaar) TOT EN MET 3 NOVEMBER 2022 

HR Definitieve omgevingsvergunning voor het oprichten van 

premixenfabriek op het perceel Gildenweg 1 te Hasselt 

 

   Besluit: 

 
 

1. Kennis te nemen van de door Nysingh advocaten en notarissen opgestelde 
reactienota tav de ingebrachte zienswijzen en te betrekken bij de besluitvorming. 

2. Nadere onderbouwing op te nemen in de definitieve omgevingsvergunning over 

de afwijking van de milieucategorie op grond van artikel 6.5 onder a van de 
planregels  

3. Nadere gegevens van de milieucategorie, windhinder en geur onderdeel uit te 
laten maken van de verleende omgevingsvergunning. 

4. Te constateren dat de ingebrachte zienswijzen, mede gelezen de reactienota en 
aanvullende stukken, geen aanleiding geven de bestreden vergunning niet te 

verlenen. 

5. De definitieve omgevingsvergunning, met inachtneming van bovengenoemde 
beslispunten, te verlenen. 

6. De zienswijzeninbrengers middels een brief in kennis stellen van het genomen 
besluit. 

7. De raad te informeren over de stand van zaken middels een raadsbrief 
 

 
 


