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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 16 april 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 16 

JOIN-nummer : 8241 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 9 april 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Veiligheidsstrategie 2019 - 2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019 - 

2022  
JOIN-nr. 8087  

1. Kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie 2019 – 2022 Oost Nederland; 
2. Kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan politie 2019 – 2022 Oost 

Nederland; 

3. Geen zienswijze naar voren te brengen op de Veiligheidsstrategie en het 
Meerjarenbeleidsplan  

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
EB2  Gebiedsscan over 2018, gemeente Zwartewaterland  

JOIN-nr. 8145  
1. Kennis te nemen van de Gebiedsscan gemeente Zwartewaterland over 2018; 

2. De raad met bijgevoegde brief informeren over de uitkomst van de 
Gebiedsscan;  

3. In te stemmen met het bijgevoegde persbericht. 

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
MS1  Lias Online begroten en verantwoorden  

JOIN-nr. 8176  

1. Akkoord te gaan met de aanschaf van Lias Online Begroten en Verantwoorden 

2. Hiervoor af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid conform het 
inkoopstartdocument 

3. Een krediet beschikbaar te stellen van      € 37.000 en bijgevoegde 
begrotingswijziging te tekenen 

Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
Benny /Petra 
Schraa  

 
MS2  Ondersteuningsplan 2019-2023 swv 2203  

JOIN-nr. 8215  
Wethouder Slingerland mandaat te verlenen om schriftelijk in te stemmen met het 

ondersteuningsplan 2019-2023 van samenwerkingsverband passend onderwijs 

2203. 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  
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AC1  Actualisatie Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 

2018/2019  
JOIN-nr. 8166  

1. Kennis te nemen van de actualisatie van de Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening van de Provincie Overijssel 

2. Vaststellen zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie en –Verordening en deze 
verzenden aan de Provincie Overijssel 

Besluit: Conform advies. 

Strategie en 
Control /Karin 
Jager  

 
AC2  Vaststelling variant verkeerscirculatieplan 2  

JOIN-nr. 8228  

De gemeenteraad, in afwijking van de eerder gestelde kaders, de basisvariant ter 
vaststelling aan te bieden. 

Besluit: In afwijking van het ambtelijk advies, kiest het college voor variant 4. 
Raadsvoorstel dienovereenkomstig aanpassen. Met variant 4 en het aanpassen van 

het gedeelte van de Hoogstraat tussen Burg.Royerplein en Raamstraat  tot gebied 
waar de auto te gast is, sluit het college aan bij de uitkomsten van de inspraak. 

Daarnaast wordt hiermee bereikt dat de doelstelling van de provinciale subsidie 

overeind blijft. 
 

Externe 
Dienstverlening 
/Ine Margriet 
Westhoff  

AC3  Collegevoorstel bekrachtiging geheimhouding verscheidende bijlage bij 
raadsmemo d.d. 11 april 2019  

JOIN-nr. 8230  

1. de bijlagen met de nummers 2, 3, 4, 7 en 8 bij de raadsmemo d.d. 11 april 
2019, met als onderwerp ‘stand van zaken toezeggingen Tag West en reactie op 

vraag Centrummanager Hasselt raad 14 maart 2019’, te bekrachtigen met 
geheimhouding. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Frank 
Zeldenrust  

 
AC4 Energietransitie  

JOIN-nr. 8092  
1. Het programma Energietransitie vast te stellen en de opgave en de daarbij 

behorende uitvoeringstaken te onderschrijven; 

2. In afwachting van duidelijkheid over de middelen vanuit de hogere overheden 
een budget van twee keer € 100.000,- voor 2019 en 2020 vrijmaken vanuit de IBP 

gelden. En in de kadernota voor 2021 de structurele verwerking van de opgave 
opnemen; 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen en voor te leggen aan de 
gemeenteraad; 

4. De opgave voor de energietransitie voor vaststelling voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 
5. Het afwegingskader voor het uitvoeren van drie pilots voor zonneparken als 

onderdeel van het programma vast te stellen en voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

6. Participatie voor de invulling van de energietransitie (opwek van duurzame 

energie) te organiseren via fase 2 van het participatietraject van de 
Omgevingsvisie. Het betreft hier het ophalen van randvoorwaarden voor de 

opgave.  
7. Participatie voor de invulling van de energietransitie voor de warmteopgave 

(uitfasering aardgas) te organiseren via het opstellen van de warmtetransitievisie 
en uitvoeringsplannen (2021 gereed). 

Besluit: Op aangegeven wijze aanpassen. Mogelijkheid zonneparken op land en/of 

water creëren. Overigens conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Martijn 
Oosting  

 


