
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 21-06-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen E. Bilder, J. van der Poel, H. Rietman (met uitzondering van agendapunt 2),  

M. Slingerland, S. Ruddijs 

 
 

   

 

 

  

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 

 

1. 

 

 MS Algemene Inkoopvoorwaarden 2022 (AIV 2022) 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en 

diensten 2022 (AIV 2022) 

2. Deze AIV 2022 met ingang van 1 juli 2022 van toepassing te laten zijn 

3. De huidige AIV ZKO 2019 niet meer te gaan toepassen na 1 juli 2022 (in 

te trekken) 

 

2. 

 

 MS Principeverzoek Zwolsesteeg 1 Genemuiden (wethouder Rietman 

neemt geen deel aan de beraadslaging)  

 

Besluit: 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een 

woning en een mantelzorgwoning aan de Zwolsesteeg 1, Genemuiden; 

2. De aanvrager in kennis te stellen van deze beslissing met de redactioneel 

aangepaste bijgevoegde brief. 

 

3.  MS Verhuur ruimte Teeuwland aan Inner Balance  

 

Besluit: 

1. Ruimte 1.21 in Teeuwland te verhuren aan Inner Balance, gedurende de 

gehele week. 
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2. Een huurtarief te vragen van €2108,00 per jaar. 

 

4. 

 

 MS Nadere informatie over de financiële regelingen opvang 

vluchtelingen uit Oekraïne 

 

Besluit: 

1. De financiële uitkomsten compensatie Oekraïne (SPUK-regeling en transitie 

kosten) en het uitvoeringsbudget voor de mogelijke uitgaven 2022 te verwerken 

in de Najaarsnota. 

2. Het verwachte eenmalig voordeel financieel te verwerken in de nog te vormen 

bestemmingsreserve voor de huisvestingsopgave van de vluchtelingen via de 

resultaatbestemming jaarrekeningsresultaat 2022. 

3. Alvast een voorschot aanvragen voor de SPUK regeling en hierover in de 

jaarrekening verantwoording af te leggen via de SISA. 

4. Met de eigenaren van de vier GOO-locaties nadere afspraken vastleggen in 

anterieure/ huurovereenkomsten en die ter goedkeuring en vaststelling 

voorleggen aan het college. De raad hier vervolgens nader over te informeren. 

5. Een voorkeur uit te spreken over de berekeningssystematiek 

huisvestingskosten waarbij het moet gaan over een redelijke vergoeding. Hierbij 

gaat de voorkeur naar de gerealiseerde kosten vanwege de rechtmatigheid. 

 
 

5. 

 

 HR Tiny House on Wheels Boerweg 12 Hasselt 

 

Besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan het plaatsen van het prototype van het 

tiny house als demonstratiemodel op eigen terrein onder gestelde voorwaarden. 

 

6. 

 

 HR Principeverzoek Kamperzeedijk 15 te Genemuiden 

 

Besluit: 

In principe geen medewerking te verlenen aan het herontwikkelen van het erf 

aan de Staalweg te Genemuiden door de realisatie van een woning met 

bijgebouw. 

 

7. 

 

 HR Informatie raad herontwikkeling vm. Trekschuit LTA203 

 

Besluit: 

1. De raad te informeren middels bijgaande raadsbrief over de herontwikkeling 

van de locatie Trekschuit. 

 

   

8.  JP Beslissing op bezwaar clientnr. 788 Wmo 

 
Besluit: 

1. Met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel d.d. 23 

maart 2022 het bestreden besluit van 29 juni 2021 te herroepen. 



 

Pagina 3 

 

2. Hiervoor een nieuw besluit op bezwaar te nemen waarbij alsnog een 

maatwerkvoorziening toegekend wordt op grond van artikel 2.3.5 lid 3 

Wmo 2015 voor een woonvoorziening. 

3. De woonvoorziening toe te kennen in de vorm van een 

Persoonsgebonden budget ter hoogte van € 1.580,14 conform nota 

Pronk Ergo. 

4. Bijgevoegde beslissing op bezwaar te zenden. 

5. De proceskostenvergoeding toe te kennen, ook als daar niet om wordt 

verzocht. 

 

9. 

 

 HR Verlenen omgevingsvergunning herontwikkeling van de 

bedrijfslocatie aan de Gildenweg 1 te Hasselt onder de naam Solprovit 

 

Besluit: 

1. Vergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a, van artikel 2.1, 

lid 1 onder c in samenhang met artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2 van de Wabo, 

t.b.v. het bouwen en afwijken van het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen 

Zwartewaterland” voor het hoger bouwen van een bedrijfsgebouw 

2. De raad te informeren over de stand van zaken middels bijgevoegde 

raadsbrief. 

 

10.  HR Overeenkomst Achter het Pannenwerk 3a Hasselt 

 

Besluit: 

1. Oplossing in bijgaande overeenkomst uit te voeren. 

 

 


