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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 5 maart 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 10 

JOIN-nummer : 8094 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 26 februari 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Besluit aanwijzing Gemeentelijke Monumenten fase 1B  

JOIN-nr. 8010  
Het college besluit: 

1. De panden en objecten van de lijst Fase 1B aan te wijzen tot gemeentelijk 
monument; 

2.  De gemeentelijke monumentenlijst Fase 1B te publiceren en gedurende een 

periode van 6 weken ter inzage te leggen na verzending van het 
aanwijzingsbesluit;  

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Manon Paters-
Schilder  

 
EB2  Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022  

JOIN-nr. 7922  
De raad voor te stellen het concept meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 

– 2022, gemeente Zwartewaterland vast te stellen conform bijgevoegd concept 
raadsvoorstel en raadsbesluit 

Besluit: Conform advies, passage alcoholgebruik aanpassen 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
GK1  Regionale Zorgalliantie IJssel-Vecht  

JOIN-nr. 8048  
1. Kennis te nemen van het projectplan ‘doorontwikkeling Regionale Zorgalliantie 

Zwolle’; 

2. In te stemmen met de intentieverklaring als verplicht onderdeel van de 
subsidieaanvraag Preventiecoalitie voor het deels financieren van de 

doorontwikkeling van de regionale zorgalliantie en deze te laten ondertekenen door 
de betreffende wethouder; 

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een totaalbedrag van € 1.274,-- 

voor de periode 
1 maart 2019 tot 1 maart 2022; 

4. De burgemeester te verzoeken te besluiten om wethouder G. Knol te machtigen 
om namens de gemeente Zwartewaterland de intentieverklaring te ondertekenen 

tijdens een bestuurlijk overleg Wmo regio IJssel-Vecht. 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  
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MS1  Naamgeving wateren en kunstwerken  

JOIN-nr. 8056  
1. De wateren en kunstwerken in Zwartewaterland een naam te geven, conform 

het voorstel van de commissie straatnaamgeving en deze op te nemen in de BAG 
en BGT. 

2. Naamborden te plaatsen op of bij de betreffende kunstwerken. 
Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
Petra /Erwin 
van Veen  

 
AC1  Besluit op aanvraag OMG tbv geitenhouderij, Oude Wetering 140 

Mastenbroek  

JOIN-nr. 8068  

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen voor het omzetten van de 
rundvee- (vleeskalveren en vleesstieren) en schapentak in een grondgebonden 

geitenhouderij. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Arjan Winters  

 


