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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 12 februari 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 7 

JOIN-nummer : 8037 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 5 februari 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Verzoek MVG oprichting Ondernemersfonds Genemuiden  

JOIN-nr. 7912  
1. Het verzoek van de MVG voor de oprichting van een Ondernemersfonds positief 

tegemoet treden; 
2. In gezamenlijkheid met de MVG de kaders en het procesvoorstel nader uit te 

werken; 

3. Hieraan als voorwaarde te verbinden dat een draagvlakmeting, overeenkomstig 
de vereisten uit de BIZ-wet, onderdeel is van het proces; 

4. Dit kenbaar te maken aan de MVG middels bijgevoegde brief; 
5. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde brief.  

Besluit: Aangehouden. 

Ontwikkeling 
Jelle /Remco 
Kok  

 
EB2  Aanvraag evenementenvergunning sponsoravond Sc. Genemuiden  

JOIN-nr. 8031  
In te stemmen met het verlenen van een evenementenvergunning aan Sc. 

Genemuiden voor het houden van een sponsoravond op 8 maart 2019. 

Besluit: Conform advies in te stemmen met het verlenen van een 
evenementenvergunning op 8 maart 2019 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
EB3  Benoeming stembureauleden voor de verkiezingen op 20 maart 2019.  

JOIN-nr. 7942  

De op bijgaande lijsten vermelde personen benoemen tot stembureaulid of 
plaatsvervangend stembureaulid. 

Besluit: Conform advies met in achtneming van het 'woonplaats' principe. 

Externe 
Dienstverlening 
/Rineke 
Verstijnen-Spit  

 
GK1  Volwasseneneducatie  

JOIN-nr. 7955  
1. Voor het jaar 2019 conform overeenkomst €19.200,00 beschikbaar te stellen 

aan ROC Deltion voor Taalverhoging en de overeenkomst te ondertekenen; 
2. Kennis te nemen van de subsidie die voor 2019 verstrekt is aan de bibliotheek 

voor het Taalpunt ter hoogte van € 19.825 

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Charlotte 
Luijckx  

 
GK2  Ontwerp bestemmingsplan Hasselt om de Weede 1B Zuid  

JOIN-nr. 8002  

1. Het ontwerp bestemmingsplan Hasselt om de Weede 1B Zuid zes weken ter 

inzage te leggen voor zienswijzen; 
2. De inspraakreacties te beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrieven. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  
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GK3  Clienttevredenheidsonderzoeken Wmo en Jeugd  

JOIN-nr. 7899  
1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten clientervaringsonderzoeken Wmo 

en Jeugd. 
2. Kennis te nemen van de gedane aanbevelingen en opdracht te geven deze uit te 

voeren. 
3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren. 

4. De Adviesraad middels bijgevoegde brief te informeren. 

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
AC1  Ontwikkeling woonerf locatie Kamperzeedijk 6a te Genemuiden  

JOIN-nr. 7913  
De ontwikkeling van een nieuw woonerf op locatie Kamperzeedijk 6a met 

toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving nader uitwerken waarbij de 
aanvullende kwaliteitsprestatie wordt geleverd door een storting in het Fonds 

Ruimtelijke Kwaliteit. 
Besluit: Conform advies gelet op het bijzondere monumentale karakter van de 

huidige woning. 

Ontwikkeling 
Marcel /Ingrid 
Boerman  

 
AC2  Principeverzoek energiepark BuitenZon Hasselt  

JOIN-nr. 7932  
1. Geen principemedewerking te verlenen aan de plannen van energiepark 

BuitenZon voor de aanleg van een zonnepark op het perceel Hasselt F513. 

2. Initiatiefnemer te wijzen op het voornemen om te gaan werken met pilots in het 
kader van het Programma Energietransitie en initiatiefnemer daartoe alvast een 

exemplaar van het concept Afwegingskader zonnevelden sturen. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 
AC3  Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden voor de 

bouw van een bedrijfshal op het adres Kokosstraat 20 te Genemuiden  

JOIN-nr. 8008  
Vergunning verlenen 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 3 van de Wabo, t.b.v. het 

bouwen en afwijken van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 
Zwartewaterland' voor het bebouwen en gebruiken. 

Besluit: Aangehouden. 

Externe 
Dienstverlening 
/Arjan Winters  

 


