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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 24 september 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 39 

JOIN-nummer : 8633 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 17 september 2019 

Advies eenheid :    Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord 

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Wijziging Algemene plaatselijke verordening, intrekking Verordening 

cameratoezicht  
JOIN-nr. 8061  

1. Het raadsvoorstel ‘Wijziging Algemene plaatselijke verordening en intrekking 
Verordening cameratoezicht’ ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad  

 
2. De ‘Nadere regels plantenbakken en gevelbanken’ vast te stellen, onder 

voorbehoud van de vaststelling van de in het raadsvoorstel ‘Wijziging Algemene 
plaatselijke verordening en intrekking Verordening cameratoezicht’ voorgestelde 

wijziging van artikel 2:10 APV;  

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Elise 
Hoogendoorn-
Koster  

 
EB2  Kansen en uitdagingen leefbaarheidsplannen  

JOIN-nr. 8583  

 

1. De kansen en uitdagingen zoals verwoord in de notitie speerpunten 
leefbaarheidsplan Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, Kamperzeedijk en 

buitengebied erkennen/vaststellen. 
2. Een budget van € 85.000,- bestemmen voor quickwins zoals benoemd in 

de notitie speerpunten leefbaarheidsplan Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis, 

Kamperzeedijk en buitengebied. 
3. In 2020, 2021 en 2022 een budget van € 50.000,- per jaar reserveren voor 

inwonersinitiatieven.  
4. Het resterende budget van € 165.000,- uit 2019 meenemen naar volgende 

jaren. 
Besluit: Conform advies. Formulering raadsvoorstel aanpassen in B&W voorstel, 
conform tekst raadsvoorstel. 

Beheer /Tineke 
van de 
Wetering  

 
GK1  Besluit op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek m.b.t. bedrijf Tebezo, 

Sasweg 13 in Genemuiden.  
JOIN-nr. 8560  

1. Het bezwaar van appellanten ontvankelijk en ongegrond te verklaren.  

2. Verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Bert Boers  

 
MS1  Uitvoeringsprogramma onderwijskansenbeleid 2019/2020  

JOIN-nr. 8591  

1. Bijgevoegd uitvoeringsprogramma onderwijskansenbeleid 2019/2020 vast te 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
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stellen. 

2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief te informeren. 
3. Bijgevoegde begrotingswijziging (13) vast te stellen. 

Besluit: Conform advies. Persbericht langs portefeuillehouder. 

 
MS2  Dienstverlening Burgerzaken  

JOIN-nr. 8501  
Voorstel: 

1. De dienstverlening van Burgerzaken verder te optimaliseren door: 

a. de dienstverlening aanpassen door op maandag en op woensdag inwoners 
tijdens de openingsuren van Burgerzaken uitsluitend op afspraak diensten te 

verlenen; 
b. op de andere dagen, naast de vrije inloop, inwoners eveneens de gelegenheid te 

bieden op afspraak te komen; 

c. het afhalen van aangevraagde documenten ook mogelijk te maken tijdens de 
openingstijden gemeentehuis (buiten de openingstijden van Burgerzaken); 

d. tegen betaling reisdocumenten thuis te bezorgen; 
e. na een periode van een jaar de maatregelen te evalueren; 

2. de gemeenteraad middels bijgaande raadsbrief te informeren. 
Besluit: Conform advies. Communicatie wordt beter. 

Externe 
Dienstverlening 
/Rineke 
Verstijnen-Spit  

 
AC1  Principeverzoek locatie Roskam / Klaver Zwartsluis  

JOIN-nr. 8521  

1. Geen principemedewerking te verlenen aan het plan om de locatie 

Roskam/Klaver Zwartsluis te transformeren tot een woonlocatie voor 8 vrijstaande 
woningen en 28 appartementen.  

 
In de brief aan te geven dat de invulling meer moet aansluiten bij het 

oorspronkelijke plan uit 2015. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 
AC2  Principeverzoek herontwikkelen locaties Jan van Nassaustraat 6 en 8 

Genemuiden  

JOIN-nr. 8542  

Principemedewerking verlenen aan de voorgestelde herontwikkeling van de 
percelen Jan van Nassaustraat 6 en 8 te Genemuiden. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Ingrid 
Boerman  

 
AC3  Verkeersmaatregelen Westerkaai Genemuiden  

JOIN-nr. 8604  
● Definitief in te stemmen met de financiering en uitvoering van de 

verkeersmaatregelen aan de Westerkaai in Genemuiden 
De maatregelen bestaan uit: 

  
 ● ○ Aanbrengen drempel t.h.v. nr. 30 en voor de Groene Lantaarn 

    ○ Aanbrengen inritconstructie aan de Westerbrugstraat 

    ○ Verbreden parkeervakken 

Aanpassen bestaande drempels op de Westerkaai zodat deze beter de snelheid 
gaan remmen 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Mente 
Bonestroo  

 


