
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 15-11-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen Eddy Bilder, Harrie Rietman, Sebastiaan Ruddijs, Maarten Slingerland en Jan van 

der Poel 

 

   

 

 

  

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

Akkoord 

 

 
   

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 EB Verzoek om een reservering van een graf 

 

Besluit: 

Artikel 26 van de beheerverordening begraafplaatsen niet toepassen en het 

verzoek om reservering van een graf af te wijzen. 
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 MS (Onder-) erfpachtrecht nabij Veerweg 1 Hasselt inzake inrit Breman 

 

Besluit: 

1. Een recht van (onder-) erfpacht aan te gaan voor een gedeelte van het 

perceel Hasselt G 394; 

2. Met de erfpachter praktische afspraken te maken over onderhoud, beheer en 

gebruik van het perceel Hasselt G 394; 

3. Onder embargo geheimhouding op te leggen op de bijlagen ‘(onder-)erfpacht’ 

behorende bij het collegevoorstel (artikel 55 1e lid Gemeentewet juncto 5.1. lid 4 

op te leggen tot aan het moment van inschrijving in de openbare registers. 
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 MS-beleid groslijstsystematiek 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met selectiemethodiek van aannemers voor onderhands 

aanbesteden van specifieke Werken; 

2. Dat de portefeuillehouder altijd betrokken wordt bij grotere werken. 
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 MS Lokale Educatieve en Preventieve agenda 2023-2026 

 

Besluit: 

Via bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad te vragen de Lokale Educatieve 

en Preventieve agenda 2023-2026 vast te stellen. 
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 JP Besluit op bezwaar (deels) afwijzen verzoek om handhaving MOB 

tegen de asfaltcentrale aan de Hanzeweg 21 in Hasselt 

 

Besluit: 

In afwijking van het advies van de Commissie bezwaarschriften: 

1. Het bezwaar gegrond verklaren; 

2. Handhavend op te treden tegen de asfaltcentrale door het uitvaardigen van 

een vooraankondiging last onder dwangsom; 

3. De portefeuillehouder te mandateren de uitgaande brief MOB redactioneel aan 

te passen. 
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 JP Replica haakbus voor Stadsmuseum Harderwijk 

 

Besluit: 

1. Toestemming verlenen voor het scannen, maken en exposeren van een 

replica van een haakbus uit de gemeentelijke collectie; 

2. Met een brief de toestemming schriftelijk bevestigen en daarin de 

voorwaarden voor gebruik en presentatie kenbaar te maken. 
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 JP Vaststellen tarieven beschermd wonen 2023 

 

Besluit: 

1. De maximale persoonsgebonden budgetten beschermd wonen 2023 vast te 

stellen. 
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 JP Verlengen regionale samenwerking Wmo en samenwerking Zilveren 

Kruis 

 

Besluit: 

1. De intergemeentelijke samenwerking Wmo met 4 jaar te verlengen tot 

en met 2026; 

2. Ten behoeve van deze intergemeentelijke samenwerking Wmo voor de 

jaren 2023 t/m 2026 financiële middelen beschikbaar te stellen tot een 

bedrag van maximaal € 5.309,27 per jaar. (Prijspeil 2023, jaarlijks vindt 

er een indexatie plaats); 

3. Ten behoeve van de voortzetting van de samenwerking binnen de 

Regionale Zorgalliantie voor 2023 nog eenmalig een bedrag beschikbaar 

te stellen van € 422,00. 
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 HR Kamperzeedijk 6 te Genemuiden 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met het voorgenomen principebesluit. 
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 HR Voortzetten project Energie Neutraal Verbouwen in samenwerking 

met 5 andere gemeenten in West-Overijssel. 

 

Besluit: 
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1. Samen met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Raalte, Staphorst en 

Steenwijkerland het project ‘Energieneutraal verbouwen 2.0’ uit te 

voeren; 

2. Kosten de komende 3 jaar vanuit de reguliere begroting voor 

duurzaamheid te betalen; 

3. Het project op te nemen in het uitvoeringsprogramma voor de 

energietransitie; 

4. De samenwerkingsovereenkomst ‘Energieneutraal verbouwen’ te 

ondertekenen; 

5. Wethouder Rietman te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen. 
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 HR Vaststellen plan-project MER Uitbreidingen Zevenhont 

 

Besluit: 

1. De portefeuillehouder te mandateren een redactionele aanpassing door 

te voeren in paragraaf 4.2.1; 

2. De aanvulling plan-project MER Uitbreidingen Zevenhont vast te stellen; 

3. Dit besluit te publiceren. 
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 HR Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zevenhont Zuid en 

omgevingsvergunning 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde “nota beantwoording zienswijzen – 

ontwerp bestemmingsplan Zevenhont Zuid”; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Zevenhont Zuid overeenkomstig het 

bijgevoegde raadsvoorstel ter gewijzigde vaststelling aan te bieden aan 

de gemeenteraad; 

3. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan overeenkomstig het bijgevoegde 

raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 

4. Af te zien van het opstellen van een exploitatieplan nu het kostenverhaal 

op een andere wijze is verzekerd; 

5. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze tegen de 

omgevingsvergunning en deze te betrekken bij de besluitvorming; 

6. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, per 

omgaande de (naar aanleiding van de ingediende zienswijze) gewijzigde 

omgevingsvergunning te verlenen. 

7. De ontwerp omgevingsvergunning ter kennisname aan de gemeenteraad 

te doen toekomen. 

8. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Zevenhont Zuid, de 

omgevingsvergunning (inclusief VVGB) en het beeldkwaliteitsplan op 

basis van artikel 3.30 Wro gecoördineerd vrij te geven voor de ter 

inzagelegging als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. 
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 HR Vaststellen bestemmingsplan Zevenhont Oost 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit en deze 

de raad aan te bieden; 

2. Kennis te nemen van de uitwerking van de verkaveling en de inschrijvingen te 

accorderen 

3. Voor de overblijvende vrij uitgeefbare grond 1 april 2023 te hanteren als 

startdatum voor een nieuwe inschrijvingsprocedure 

 

 


