
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 04-10-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 
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Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 EB Verkiezingen 2023 

 

Besluit: 

De volgende locaties aanwijzen als stembureau voor de verkiezingen in 2023: 

• Gemeentehuis Hasselt 

• Teeuwland Hasselt 

• Ontmoetingskerk Hasselt 

• Sporthal Hasselt 

• Olde Staduus Genemuiden 

• D' Overtoom Genemuiden 

• De Driester Kamperzeedijk 

• Hervormd Centrum, Genemuiden 

• Hersteld Hervormde Kerk, Genemuiden 

• De Poort Zwartsluis 

• Sluuspoort Zwartsluis 

• Hotel Zwartewater Zwartsluis 

• De Regenboog Hasselt 

• Geref. Gemeente Kerk Genemuiden 

• De Hazelaar Hasselt 

• De Meente Genemuiden 

• De Schans Zwartsluis 
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 MS Afronden project Krachtig Accommoderen 

 

Besluit: 

1. Het MT-besluit 1304 ‘Afronden project ‘Krachtig Accommoderen’ voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. Het project af te sluiten en de laatste deelprojecten in een light-versie van het 

project 'Krachtig accommoderen - light' onder de verantwoordelijkheid van de 

huidige projectleider af te laten ronden; 
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3. De portefeuillehouder te mandateren de raadsbrief redactioneel aan te passen 

en met de aangepaste brief de gemeenteraad te informeren over de resultaten 

en de afronding van het project. 
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 MS Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 

 

Besluit: 

1. de “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zwartewaterland II” vast te 

stellen volgens bijgevoegd besluit; 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief. 
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 JP Aanbestedingsdocumenten inkoop beschermd- en begeleid wonen 

regio IJssel-Vecht 

 

Besluit: 

1. De aanbestedingsdocumenten (bijlage 1 t/m 5) behorende bij de 

inkoop beschermd- en begeleid wonen 2023, regio IJssel-Vecht vast te stellen; 

2. De reactie op het advies van de regionale Participatieraden vast te 

stellen (bijlage 7). 
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 HR Collegevoorstel principeverzoek Topweg 1 te Genemuiden 

 

Besluit: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de locatie 

Topweg 1 te Genemuiden zoals het nu voorligt; 

2. Initiatiefnemer de optie mee te geven om, ondanks dat uit de stukken bij 

het verzoek duidelijk wordt dat dit niet de voorkeur heeft, te kijken naar een 

inwoningsconstructie met toepassing van artikel 4.6.1 of het realiseren van 

een tweekapper. 

 

 
6 

 

 HR Kerkenvisie 

 

Besluit: 

Het voorstel over de visie ‘Kijk op de kerken in Zwartewaterland' aan te houden. 
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 HR Vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling Roskam en Klaver 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Roskam en 

Klaver’ en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

2. In te stemmen met het ‘Beeldkwaliteitsplan Roskam en Klaver’ en deze 

ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

3. Het ‘Besluit hogere grenswaarde Roskam en Klaver’ vast te stellen. 

4. Bijgevoegde brieven te versturen als voorgestelde beantwoording van de 

zienswijzen. 
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5. Geheimhouding op te leggen op bijgevoegde brieven en het ter 

vergadering behandelde (artikel 55, eerste lid Gemeentewet, jo. Artikel 

5.1, tweede lid onder e Wet open overheid). 

6. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de onderhavige partijen 

inzake het in procedure brengen van een planologische maatregel ten 

behoeve van de realisatie van haar bouwplan, zulks onder de condities 

en voorwaarden als daarin vermeld en als bijlage bij dit voorstel is 

gevoegd. 

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

op een andere wijze is verzekerd. 

8. De zakelijke beschrijving zoals weergegeven aangehecht als bijlage aan 

dit voorstel na ondertekening binnen 14 dagen te publiceren. 

9. Geheimhouding op te leggen op de bijlage anterieure overeenkomst 

inclusief bijlagen bij het collegevoorstel (artikel 55 1e lid Gemeentewet 

juncto 5.1. lid 2 onder e. van de Wet open overheid). 
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 HR Collegevoorstel principeverzoek Nieuwe Wetering 4 te Mastenbroek 

 

Besluit: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de locatie 

Nieuwe Wetering 4 te Mastenbroek zoals het nu voorligt; 

2. Initiatiefnemer de optie mee te geven om te kijken naar een 

inwoningsconstructie met toepassing van artikel 4.6.1 of het realiseren van een 

tweekapper. 

 

 


