
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 24-01-2023 

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 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 MS Indexaties huren 2023 

 

Besluit: 

Het voorstel aan te houden. 
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 MS Pacht toewijzing en consequenties Didam arrest 2023 

 

Besluit: 

1. Het land toe te delen volgens bijgevoegde lijst; 

2. Een voornemen tot verpachting voor 2023 en optioneel 2024 aan de 

huidige pachters, te publiceren; 

3. De pachters te informeren door middel van verzenden van de 

bijgevoegde informatiebrief; 

4. Bestaande prijsafspraken te behouden, de pachtprijs voor grasland vast 

te stellen op € 514,00 per hectare voor Hasselt en Genemuiden en de 

pachtprijs voor Zwartsluis met een korting van 25% vast te stellen op € 

385,50 per hectare, de pachtprijs voor ‘overhoekjes’ op € 257,00 per 

hectare en de pachtprijs voor rietland te houden op € 74,00; 

5. De gronden uit te geven in geliberaliseerde pacht voor de duur van 1 

jaar; 

6. De ontstane inkomsten á € 23.652,66 te verwerken in de zomernota en 

de kadernota; 

7. Eventuele door de gemeente veroorzaakte schade door bouw- en 

graafactiviteiten op de pachtgronden te vergoeden; 

8. De portefeuillehouder te mandateren redactionele aanpassingen door te 

voeren in de brief aan de pachters en de publicatietekst;  

9. De raad te informeren door middel van verzending van de bijgevoegde 

raadsbrief; 

10. Het collegevoorstel inclusief bijlagen niet openbaar te maken op grond 

van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid; 



 

Pagina 2 

 

11. Geheimhouding op te leggen op de raadsbrief op basis van art. 55, 

eerste lid Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid; 

12. Aan de gemeenteraad geheimhouding op te leggen over de raadsbrief 

en de raad conform bijgevoegd geheimhoudingsbesluit voor te stellen 

om de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 

bekrachtigen (art. 25, derde lid Gemeentewet en art. 86, tweede lid 

Gemeentewet). 
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 MS Startnotitie Visie Publieke Dienstverlening 

 

Besluit: 

In te stemmen met de startnotitie voor het opstellen van de visie voor publieke 

dienstverlening. 
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 MS Verkoop gronden Kamperzeedijk 67 Genemuiden 

 

Besluit: 

1. De strook grond ter grootte van 95 m2 gelegen achter Kamperzeedijk 67 

Genemuiden te verkopen voor een bedrag van € 9.756,50; 

2. De kosten, welke gemoeid zijn met het verleggen/aanpassen van de 

rioleringen, kabels en/of leidingen voor rekening van koper te laten komen; 

3. Het voornemen tot verkoop te publiceren middels bijgevoegde zakelijke 

beschrijving. 
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 MS Verzoek om in 2023 agrarische gronden te mogen pachten. 

 

Besluit: 

In overleg te treden (evt. met behulp van een tussenpersoon) om de 

voorwaarden waaronder gronden verpacht kunnen worden, te bespreken. 
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 JP Evaluatie handhaving sociaal domein 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de beantwoording van de 

toezegging LTA 192 conform bijgaande concept raadsbrief; 

2. De portefeuillehouder te mandateren in de raadsbrief en het 

evaluatierapport redactionele verduidelijkingen aan te brengen;  

3. Bijgaande raadsbrief aan de gemeenteraad te verzenden inclusief 

bijlage. 
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 JP Starterspakket raadsvoorstellen 

 

Besluit: 

Het voorstel aan te houden. 
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 HR Informatie voortgang ontwikkelingen Bodewes 

 

Besluit: 

Raadsbrief “informatie voortgang ontwikkelingen Bodewes” aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
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 HR principeverzoek Cellemuiden 43 te Hasselt 

 

Besluit: 

In principe medewerking te verlenen aan het voorgenomen principeverzoek. 
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 HR Raadsbrief gevolgen stikstof 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de raadsbrief redactioneel aan te 

passen; 

3. De raadsbrief naar de raad te zenden; 

4. Geheimhouding op te leggen op de bijlage ‘Inventarisatie stikstof’ van de 

raadsbrief ‘Gevolgen stikstofproblematiek’ (art. 55, eerste lid 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid); 

5. Aan de gemeenteraad geheimhouding op te leggen over de bijlage 

‘Inventarisatie stikstof’ van de raadsbrief ‘Gevolgen stikstofproblematiek’ 

en de raad conform bijgevoegd geheimhoudingsbesluit voor te stellen 

om de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 

bekrachtigen (art. 25, derde lid Gemeenteweten art. 86, tweede lid 

Gemeentewet) 
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 HR Resultaat onderhandelingen pachtgronden 

 

Besluit: 

 1. In te stemmen met het resultaat van de gevoerde onderhandelingen; 

 2. Over te gaan tot ondertekening van de gewijzigde pachtovereenkomst; 

 3. Wethouder H. Rietman te mandateren tot ondertekening over te gaan. 

 

   

 


