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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 7 april 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 
H. Rietman, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 15 

JOIN-nummer : 9246 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 31 maart 2020 
Advies eenheid : Akkoord 

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK1  Raadsbrief bevoegdheden bestemmingsplanafwijking  

JOIN-nr. 9220  

1. De raad met bijgevoegde raadsbrief te informeren over de verdeling van de 
bevoegdheden met betrekking tot bestemmingsplanafwijkingen.  

Besluit: Conform met redactionele aanpassing  
 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 
MS1  Continuering financiering Jeugdhulpaanbieders RSJ IJsselland  

JOIN-nr. 9242  

1. In te stemmen met het voorstel om de financiering van zorg bij 

jeugdhulpaanbieders te continueren conform contractafspraken en het landelijke 
afsprakenkader tussen Rijk en VNG van 25 maart jl. ook als zij te maken hebben 

met een verminderde omzet.  
2. In te stemmen met het voorstel om de meerkosten die jeugdhulpaanbieders en 

de gecertificeerde instellingen hebben als gevolg van de coronamaatregelen 
conform landelijke richtlijnen te compenseren. 

Besluit: Conform besloten 

 

Sociaal Domein 
/Erna Last - 
Kijk in de Vegte  

 
MS2  Vestigen nieuw opstalrecht  

JOIN-nr. 8982  

1. Een nieuw recht van opstal te vestigen voor de bestaande zendmast aan 

Cingellanden in Zwartsluis 
2. Voor de vestiging de jaarlijkse retributie voort te zetten. 

3. Een termijn voor het recht van opstal van 25 jaar i.p.v. 15 jaar vast te stellen. 
Besluit: Aanhouden  

 

Externe 
Dienstverlening 
/Astrid Doppert  

MS3  Inventarisatie en procesvoorstel aanpak subsidiewerving  
JOIN-nr. 8976  

1. Kennis te nemen van de inventarisatie subsidiewerving 
2. In te stemmen met het aanstellen van een subsidiecoördinator voor de 

pilotduur van 1 jaar 

3. De kosten voor 2020 ad. € 55.000 te dekken uit de budgetten voor verkeer en 
beheer 

4. Bij een positieve evaluatie het structureel effectueren van subsidiecoördinatie af 
te wegen binnen de vaste formatie 

Besluit: Aanhouden 
 

Strategie en 
Control /Kenza 
Nasiri  

 



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
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HR1  Beantwoording raadsvraag nav Jaarverslag 2018 Het Oversticht  

JOIN-nr. 9227  
1. Het informele toetsingskader te bekrachtigen, voor de beoordeling van 

aanvragen van zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht van Hasselt, totdat 
nieuw beleid is vastgesteld; 

2. De vraag van de Christen Unie, over het welstandsbeleid betreffende aanvragen 
van zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht van Hasselt, te beantwoorden 

conform bijgaande memo. 

Besluit: Conform met redactionele aanpassingen  
 

Externe 
Dienstverlening 
/Carla Mol  

 


