
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 11-10-2022 

Tijd 9:00 - 13:30 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen E. Bilder, J. van der Poel, H. Rietman, M. Slingerland, S. Ruddijs 

 

   

 

 
 

  

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord, met de verduidelijking dat bij de op 4 oktober 2022 vastgestelde 

besluitenlijst bij punt 4 de meest actuele LTA is vastgesteld ter aanbieding aan 

de raad. 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 MS 1e begrotingswijziging 2023, uitwerking septembercirculaire en 

hogere energielasten 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging; 

2. Begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraad, gelijktijdig met 

de behandeling van de Programmabegroting 2023. 
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 MS Verkoop grond Randweg 8 Hasselt 

 

Besluit: 

1. Een strook grond ter grootte van circa 419 m2 te verkopen aan koper; 

2. De verkoopprijs vast te stellen op € 102,70 per m2 kosten koper; 

3. Geheimhouding op te leggen op bijlage ‘koopovereenkomst inclusief bijlagen’ 

behorende bij het collegevoorstel (artikel 55 1e lid Gemeentewet juncto 5.1. lid 2 

onder e. van de Wet open overheid). 
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 JP Subsidieverordening GI Regio IJsselland 

 

Besluit: 

1. De portefeuillehouder te mandateren in het raadsvoorstel enige 

redactionele correcties door te voeren en de Subsidieverordening 

Gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland ter vaststelling aan te 

bieden bij de gemeenteraad; 

2. Het gewijzigde Mandaatbesluit Subsidieverordening Gecertificeerde 

Instellingen Regio IJsselland vast te stellen, onder voorbehoud van de 
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vaststelling van bijbehorende Subsidieverordening door de 

gemeenteraad. 
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 HR Vaststellen m2 prijs vrije kavels Tag West 

 

Besluit: 

 

In te stemmen met de m2 prijs voor 9 vrije kavels in Tag-West voor een bedrag 

van € 340 per m2. 
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 HR collegevoorstel oplegnotitie bij welstandsnota Welstandscriteria 

energiebesparende maatregelen beschermd stadsgezicht Hasselt 

 

Besluit: 

1. De portefeuillehouder te mandateren een hardheidclausule toe te voegen 

aan de oplegnotitie ‘Welstandscriteria energiebesparende maatregelen 

beschermd stadsgezicht Hasselt’; 

2. De oplegnotitie ‘Welstandscriteria energiebesparende maatregelen 

beschermd stadsgezicht Hasselt’ bij de welstandsnota te accorderen, 6 

weken ter visie te leggen en te publiceren; 

3. de raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief; 

4. kennis te nemen van het bijgevoegde stappenplan met globale planning. 
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 HR Drie Allonges op de vaststellingsovereenkomst met AM 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de drie allonges tot ontbinding van de samenwerking 

tussen AM en de gemeente; 

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 oktober 2027. 
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 HR Zwartsluis Hervormde kerk 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de brief van de RCE d.d. 18 juli 2022 inzake het 

aanwijzen van Kerkstraat 31 te Zwartsluis tot 

rijksmonument 

2. Het pand Kerkstraat 31 te Zwartsluis van de gemeentelijke monumentenlijst af 

te voeren 

 

 


