
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 07-06-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

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

 

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

  Collegevoorstellen openbaar 
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 EB ALV VNG Overijssel 

 

Besluit: 

1. Ten behoeve van de ALV van de VNG Overijssel: 

a. akkoord te gaan met het vaststellen van het jaarverslag; 

b. akkoord te gaan met het vaststellen van de jaarstukken 2021; 

c. akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting 2022; 

d. akkoord te gaan met herbenoeming van burgemeester Pierik in de 

kascommissie en akkoord te gaan met het laten voorzien door het 

bestuur van VNG-Overijssel in de benoeming van een wethouder en een 

gemeentesecretaris in de kascommissie van VNG-Overijssel. 
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 EB Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr). 

2. De raad middels bijgevoegde aanbiedingsbrief te informeren over de 

wijziging van de Wgr. 
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 MS Programma-indeling 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde programma-indeling in 10 (+2) 

programma’s; 

2. Voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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 JP Jaarverslag VTH 2021 

 

Besluit: 

1. Bijgevoegd jaarverslag VTH 2021 met redactionele wijzigingen vast te 

stellen; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de redactionele wijzigingen door te 

voeren; 

3. Vastgestelde stukken (met redactionele aanpassing) ter informatie toe te 

zenden aan de Raad met bijgevoegde raadsbrief; 

4. Vastgestelde stukken (met redactionele aanpassing) toe te zenden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met bijgevoegde brief. 
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 HR Veranda Stadsweg 2 

 

Besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan het legaliseren van de veranda op het erf 

Stadsweg 2 Zwartsluis; 

2. De bewoner van Stadsweg 2 Zwartsluis te verzoeken een aanvraag om 

een omgevingsvergunning in te dienen voor de veranda. 
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 HR Rapport Randzone Koekoekspolder 

 

Besluit: 

1. Niet in te stemmen met de gedachte dat de randzone van de 

Koekoekspolder potentieel zoekgebied zou zijn voor zonne- en 

windenergie; 

2. De raad met de raadsbrief, met toevoeging van punt 1, actief te 

informeren over het rapport Randzone Koekoekspolder. 

3. Een raadsbijeenkomst te organiseren over het rapport. 
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 EB Verrekening neveninkomsten 

 

Besluit: 

Op basis van opgaven van neveninkomsten over het jaar 2021 door 

burgemeester en wethouders vast te stellen dat er geen verrekening van 

neveninkomsten hoeft plaats te vinden. 
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 MS/JP Aftreding en benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein 

Zwartewaterland 

 

Besluit: 

1. Mevr. A.G. Buikema en mevr. I. Heitkamp met terugwerkende kracht per 

01-02-2022 te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor 

een periode van vier jaar. 
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2. Dhr. H. Maat per 01-09-2022 te benoemen als secretaris en 

penningsmeester van de Adviesraad Sociaal Domein voor een periode 

van vier jaar. 

3. Het bestaande lidmaatschap van dhr. F. Douma per 01-09-2022 te 

verlengen voor een periode van 4 jaar en hem te bedanken voor zijn 

inzet als secretaris/penningmeester van de Adviesraad Sociaal Domein. 

4. De afgetreden leden dhr. F. Rollema en mevr. A. van Steeg te bedanken 

voor hun inzet binnen de Adviesraad Sociaal Domein. 

5. De Adviesraad Sociaal Domein middels bijgevoegde brief te informeren. 

6. De toetredende en aftredende leden van de Adviesraad Sociaal Domein 

te informeren middels bijgevoegde brieven. 
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 HR Verlenen omgevingsvergunning herontwikkeling van een 

bedrijfslocatie aan de Gildenweg te Hasselt 

 

Besluit: 

1. Het besluit aan te houden over een vergunning (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 op korte termijn te informeren over de stand van zaken; 

3. De raad een raadsbrief over deze aanvraag te doen toekomen. 

 

 


