
  

 
 
 

Blad 1/2 

 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 15 september 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 

H. Rietman, wethouder 
D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 38 

JOIN-nummer : 9680 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 september 2020 
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB  Aanpak ondermijning  

JOIN-nr. 9104  

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de ondermijningssessies en 
aanbevelingen van het RIEC ON, zoals verwoord in de bijgevoegde infographic;  

2. De infographic ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst op 22 oktober 

2020 te sturen naar de raad; 
3. Opdracht te geven tot het ontwikkelen van een integraal plan van aanpak 

ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid.  
Besluit: Aanhouden 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
GK  Aanvraag vergunning Leegstandwet Industriestraat 27 in Genemuiden  

JOIN-nr. 9534  

De aanvraag afwijzen conform bijgaande conceptbrief omdat het pand een 
bedrijfswoning is die niet regulier bewoond mag worden. 

Besluit: Aanhouden 

Externe 
Dienstverlening 
/Frits van 
Voorst  

 
MS  Voortgangsrapportage grondverkopen 2e kwartaal 2020  

JOIN-nr. 9637  
Met de bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de grond- en 

vastgoed verkopen in het 2e kwartaal 2020. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Johannes 
Koffeman  

 
MS  Groenbeheerplan  

JOIN-nr. 9507  
Uw college wordt geadviseerd: 

1. Het Groenbeheerplan 2020-2024 ‘Groen leeft en verbindt in de praktijk’ vast te 
stellen; 

2. Het ecologisch grasbeheer nader uit te laten werken;  
3. Het stappenplan voor inpassing en compensatie verder te implementeren in de 

organisatie;  

4. Het budget van € 35.000 voor verfraaiing van het groen in te zetten voor de 
voorstellen in de wijkstructuurkaarten en de jaarlijkse uitvoeringslijst in het 

Uitvoeringsplan Werken op te nemen; 
Het Groenbeheerplan middels bijvoegde raadbrief ter informatie aan de raad aan 

te bieden. 

Besluit: Conform besloten 

Beheer /Eline 
Meulenbelt  

 
 



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
 

Blad 2/2 

MS  Schriftelijke reactie op scores Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020 van 

de Provincie  
JOIN-nr. 9639  

1. De schriftelijke reactie op de scores IBT 2020 van de Provincie vaststellen. 

De bijgevoegde raadsbrief aan de raad sturen en daarmee toezegging 109 van de 
LTA afwikkelen. 

Besluit: Conform besloten 

Strategie en 
Control /Ben 
Winkelman  

 


