
 

Besluitenlijst Collegevergadering (web) 

Datum 22-03-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie B&W-kamer 

Aanwezig C.H. van den Bos (burgemeester), F. Brouwer, G. Post jr. en P.N. Middelkoop 

(wethouders) 

 

  

1 

 

Opening 

De burgemeester opent de vergadering en begint met gebed. 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijst 15 maart 2022 

De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

3 

 

Akkoordstukken 

 

4 

 

Bespreekstukken 

 

4.1 

 

Ligplaatsbesluit in verband met opvang Oekraïense vluchtelingen 

1. Ten behoeve van de registratie de onderstaande ligplaatsen vast te stellen 

als ligplaats in de zin van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

2. En daaraan de bijbehorende nummeraanduidingen toe te kennen. Een en 

ander als hieronder aangegeven, op de bij dit besluit behorende en als zodanig 

gewaarmerkte situatietekening opgenomen geometrische weergave van de 

ligplaats(en): Burgemeester J. Schipper Kade 14 Urk. 

3. Dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) wordt (worden) aangebracht 

overeenkomstig artikel 2 en 3 van de uitvoeringsvoorschriften naamgeving en 

nummering (adressen) gemeente Urk 2009. 

4. Dat aan de in deze beschikking opgenomen toekenning van 

nummeraanduiding(en) geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren 

van de conform de nadere regels aan te brengen nummeraanduiding(en). 

 

4.2 

 

Verkoop snippergroen Houtrib 6 (31029) 

Ingestemd wordt met de verkoop van een strook snippergroen achter de 

woning Houtrib 6. 

In de toekomst bij verkopen van (snipper)grond altijd aangeven tot wanneer 

een aanbod/prijs geldt. 

 

 

 



 

4.3 

 

Snippergroen Ketel 16 en 18 (31032) 

1. Snippergroen bij Ketel 16 middels een gebruiksovereenkomst in gebruik 

geven. 

2. Snippergroen bij Ketel 18 verkopen. 

 

4.4 

 

Voortgang proces Kinderbehandelcentrum (28861) 

Kennis is genomen van de informatienota waarin het proces rond het 

Kinderbehandelcentrum (KBC) uiteen wordt gezet. 

 

4.5 

 

Aanleg beschoeiing Foksdiep en overdracht gronden (31832) 

1. Kennis is genomen van de werkzaamheden zoals omschreven in dit 

advies. 

2. Ingestemd wordt met de voorbereiding van de werkzaamheden, waarvan 

de uitvoering wordt gestart in het tweede kwartaal van 2022. 

3. Ingestemd wordt met het voorstel om de onderhoudsstrook en het talud 

formeel ‘om niet’ over te dragen aan de bewoners van het Foksdiep. 

 

4.6 

 

Gronduitgifte Deelgebied 1A Zeeheldenwijk 

Het college neemt kennis van het voorstel om: 

1. In te stemmen met de uitgifte van gronden voor de bouw van projectmatige 

woningen middels een openbare biedprocedure met voorselectie. 

2. De daarvoor van toepassing zijnde Selectie- en gunningleidraad openbare 

biedprocedure gronduitgifte Deelgebied 1A Zeeheldenwijk vast te stellen. 

3. De volgende opmerkingen van het college verwerken in het voorstel en het 

voorstel opnieuw ter besluitvorming aanbieden voor de collegevergadering van 

5 april: 

- CO2-uitstoot meenemen bij de selectiecriteria; 

- aandacht voor eerlijke uitgifte/loting woningen door inwoners; 

- overlap selectiecriteria en gunningsleidraad; 

- bouwkostenindicator opnemen / prijs/kwaliteitverhouding stellen op 50/50; 

- aandacht voor redelijke, billijke en toetsbare bouwplannen; 

- aandacht voor mogelijkheden in de toekomst van meervoudig onderhandse 

   aanbesteding; 

- publicatie alleen op de website. 

 

4.7 

 

Selectieleidraad vrije kavels deelgebied 1A, Zeeheldenwijk (31641) 

1. De Selectieleidraad vrije kavels deelgebied 1A, Zeeheldenwijk met 

bijbehorende bijlagen wordt vast gesteld. 

2. Biedingsronde voor één inschrijving per type woning per keer. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 



 

  

6 

 

Informatieronde 

 

7 

 

Agenda's gemeenschappelijke regelingen 

Kennis wordt genomen van de agenda. 

 

8 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Wethouder G. Post jr. eindigt met gebed. 

 

9 

 

Volgende B&W-vergadering 

Dinsdag,  29 maart 2022. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 maart 2022 

 

 

 

 

C.H. van den Bos,      C.J.M. Swart, 

voorzitter       gemeentesecretaris 


