
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 31-05-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

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

 

   

 

 

  

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 

 

1 

 

 EB Aanwijzen ambtenaren en buitengewone ambtenaren burgerlijke 

stand gemeente Zwartewaterland 

 

Besluit: 

Het voorstel aan te houden. 

 

2 

 

 EB Aanwijzing medewerkers Burgerzaken voor afnemen verklaring 

onder ede (wet BRP) 

 

Besluit: 

1. De teamsenior Burgerzaken en de BRP-specialist Burgerzaken aan te wijzen 

als ambtenaar ten overstaan van wie een eed of belofte kan worden afgelegd als 

bedoeld in art 2.8 lid 2 onder e en artikel 2.8a lid 2 onder d Wet BRP; 

2. Te bepalen dat dit besluit terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2020. 

 

3 

 

 MS Afwijking inkoopbeleid voor VIC-werkzaamheden 

 

Besluit: 

In te stemmen om eenmalig af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

voor de inkoop van de VIC voor 2022. 

 

4 

 

 MS Overzicht grondverkopen 1e kwartaal 2022 

 

Besluit: 

Het overzicht met de bijgevoegde brief aan te bieden aan de Raad. 
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5 

 

 MS Verhuur ondergrond dienstengebouw ROVA Hasselt 

 

Besluit: 

Aan de ROVA een perceel grond aan de Burgemeester Malcorpslaan 3 met 

daarop een dienstengebouw te Hasselt te verhuren. 

 

 
6 

 

 JP Besluit op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek schutting De 

Horst 15a Hasselt 

 

Besluit: 

Volgens en in aanvulling op het advies van de Commissie bezwaarschriften: 

1. Het bestreden besluit van 9 december 2021 in stand te laten met aanpassing 

van de motivering; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

7 

 

 JP Corona Cultuurfonds 

 

Besluit: 

1. tot het verlengen van het instellen van het Corona Cultuurfonds 

Zwartewaterland ter compensatie voor lokale culturele organisaties door het 

vaststellen van het Nadere regels van het fonds; 

2. Het subsidieplafond van het fonds vast te stellen op € 49.000,-; 

3. Het fonds open te stellen voor aanvragen van 13 juni t/m 31 december 2022; 

4. Het beschikken op subsidies tot € 5.000,- te mandateren aan de 

portefeuillehouder Cultuur; 

5. De portefeuillehouder te mandateren een formulering toe te voegen over een 

in te stellen verdeelsleutel voor het geval het budget van € 49.000 wordt 

overvraagd. 

5. De portefeuillehouder te mandateren de raad hierover met een aangepaste 

raadsbrief te informeren. 

 

8 

 

 HR Jaarverslag 2021 Uitvoering welstandsbeleid middels 'KAN-

advisering' 

 

Besluit: 

1. De rapportage ‘Jaarverslag 2021 uitvoering welstandsbeleid middels 

‘KAN-bepaling’ vast te stellen; 

2. De portefeuillehouder te mandateren een redactionele correctie door te 

voeren op pag 6 van de rapportage; 

3. De rapportage met een brief ter kennisname aan te bieden aan de 

Gemeenteraad. 

 

9  MS Jaarverantwoording 2021 

 

Besluit: 

1. De jaarverantwoording 2021, inclusief de voorgestelde 

resultaatbestemmingen, vast te stellen en t/m 14 juni onder embargo 

aan te bieden aan de raad;  

2. De portefeuillehouder te mandateren een redactionele aanvulling/ 

correctie te plaatsen op pag 6 en 8; 
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3. Het ‘rapport actualisatie ruimtelijke projecten’ (inclusief actualisatie 

grondexploitaties) vast te stellen; 

4. Geheimhouding op te leggen op het ‘rapport actualisatie ruimtelijke 

projecten (inclusief actualisatie grondexploitaties) (art. 55, eerste lid 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid).  

5. Het ‘rapport actualisatie ruimtelijke projecten’ (inclusief actualisatie 

grondexploitaties) aan de raad onder geheimhouding te overleggen door 

middel van (digitale) ter inzagelegging, en de raad conform bijgevoegd 

geheimhoudingsbesluit voor te stellen om de geheimhouding in de 

eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen (art. 25, derde lid 

Gemeentewet). 

6. Het raadsvoorstel vast te stellen;  

7. Het persbericht vast te stellen.  

De jaarverantwoording 2021 wordt tot 14 juni 2022 onder embargo verstrekt 

aan de raad. De jaarverantwoording is tot die tijd een niet openbaar stuk op 

grond van artikel 5.1, lid 4 Wet open overheid.  

 

10 

 

 MS Aanbieding Zomernota 2022 en Kadernota 2023-2026 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Zomernota 2022 en de Kadernota 2023-2026; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de reeks voor de ontvangsten van de 

OZB aan te passen; 

3. De Zomernota 2022 en de Kadernota 2023-2026 t/m 14 juni onder 

embargo aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

De Zomernota 2022 en de Kadernota 2023-2026 worden tot 14 juni 2022 onder 

embargo verstrekt de raad. De Zomernota 2022 en de Kadernota 2023-2026 

zijn tot die tijd een niet openbaar stuk op grond van artikel 5.1, lid 4 Wet open 

overheid.  

 

 


