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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 4 februari 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 
D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 

Weeknummer : 6 

JOIN-nummer : 9042 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 28 januari 2020 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Uitvoeringsaanpak Drugs  

JOIN-nr. 9019  
1. In te stemmen met de uitvoeringsaanpak  

     drugs 
 2. De uitvoeringsaanpak met bijgaande brief ter  

     kennisname aanbieden aan de raad.  
Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Anja 
Herskamp  

 
GK1  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland  

JOIN-nr. 8957  

1. Onder voorbehoud van toestemming door de gemeenteraad in te stemmen met 
de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling OD IJsselland, conform het 

bijgevoegde ontwerp- ‘Besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst IJsselland’ van het algemeen bestuur van OD IJsselland; 
2. De wijzigingsvoorstellen voor de Gemeenschappelijke Regeling om toestemming 

voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. Indien, en voor zover de raad ongewijzigd toestemming geeft, betreft dit besluit 

het besluit waarmee het college instemt met de wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling. 
4. Dit besluit toe te zenden aan de provincie Overijssel en de Omgevingsdienst, 

zodat zij kunnen overgaan tot publicatie van wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Manon Paters-
Schilder  

 
MS1  Uitbreiding schoolplein  

JOIN-nr. 8798  
1. Een stuk grond, groot 119 m², in gebruik te geven aan de Eben Haëzerschool te 

Genemuiden. 

2. Voor het in gebruik geven van het perceel, een gebruik overeenkomst om niet 
op te stellen. 

Besluit: Aangehouden (Beraadslaging in afwezigheid van wethouder Slingerland. 
Burgemeester Bilder is portefeuillehouder) De ruimtelijke inpassing moet nader 
worden toegelicht  

Externe 
Dienstverlening 
/Astrid Doppert  
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AC1  Vaststellen wijzigingsplan Kamperzeedijk 10  

JOIN-nr. 8956  
1. Wijzigingsplan Kamperzeedijk 10 vast te stellen waarmee de bestemming van 

voormalige agrarische bedrijf wijzigt in een bedrijfsbestemming en de bestemming 
van de tweede bedrijfswoning wijzigt in een woonbestemming; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  

 
AC2  Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen  

JOIN-nr. 8788  

1. Het college ondertekent de nieuwe deelnemersovereenkomst (Nedvang, 2-

voud), 
2. Het college kiest ervoor om per 1 april 2020 over te stappen naar het nieuwe 

bronscheidingsmodel waarbij wordt aangesloten bij het publieke 
samenwerkingsverband RKN. Hiertoe ondertekent het college het keuzeformulier 

PMD-model. 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Mari Derks  

 
AC3  Besluit op bezwaar omgevingsvergunning vervangen en uitbreiden 

silogebouw Hanzeweg 21 in Hasselt.  

JOIN-nr. 8986  
Volgens het advies van de commissie bezwaarschriften: 

1. Het bezwaar ongegrond verklaren. 

2. het bestreden besluit van 11 september 2019 in stand laten. 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Bert Boers  

 


