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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 28 mei 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
Afwezig:  

A. Coster, wethouder 
 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 22 

JOIN-nummer : 8360 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 mei 2019 
Advies eenheid : Akkoord 

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften gemeente 

Zwartewaterland  

JOIN-nr. 8304  
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften 

en 
2. De raad via een raadsbrief op de hoogte brengen van het jaarverslag.  

Besluit: Conform advies. 

Strategie en 
Control /Gerda 
Kijk in de Vegt  

 
EB2  75 Jaar Vrijheid  

JOIN-nr. 8325  
1. De raad vragen om eenmalig € 22.500,- beschikbaar te stellen voor activiteit-en 

in het kader van 75 Jaar Vrijheid; 

2. Een verzoek indienen bij de Provincie voor de € 10.000,- subsidie per gemeente; 
3. Het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ berichten dat gemeente Zwartewaterland 

deelneemt aan de nationale activiteiten ‘Maand van de Vrijheid’ en het plaatsen 
van een tijdelijk Holocaustmonument en kosten hiervan ten laste van het budget 

voor 75 Jaar Vrijheid; 

4. Een plan van aanpak op te stellen voor beoordeling van activiteiten en de 
verdeling van de financiële middelen. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Henk Dekker  

 
GK1  Beleidsregels Tegenprestatie 2019  

JOIN-nr. 8265  
1. De raad middels bijgevoegde raadsbrief te informeren over de stand van zaken 

tegenprestatie. 
2.  Kennisnemen van het advies van de adviesraad en de bijgaande brief als 

reactie toe te sturen. 
Besluit: Conform advies, raadsbrief aanvullen met passage over evaluatie. 

Sociaal Domein 
/Lianne van 
den Berg  

 



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
 

Blad 2/3 

 
GK2  Bestuurlijk reactie rapport Rekenkamercommissie over 'Onderzoek naar 

het beleid gericht op ouderen in de gemeente Zwartewaterland'  
JOIN-nr. 8340  

1. In te stemmen met de weergegeven reactie op de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie van het onderzoek naar het beleid gericht op ouderen. 

2. Reactie sturen naar de Rekenkamercommissie 
Besluit: Conform advies met in achtneming van een gewijzigde reactie op 

aanbeveling 1.2.1 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
MS1  Raadsbrief transformatiefonds  

JOIN-nr. 8324  

1. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsbrief 
2. Te besluiten de raad te informeren over het transformatiefonds door middel van 

beschikbaarstelling van bijgevoegde raadsbrief 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Maaike 
Varwijk  

 
MS2  Beheerplan Spelen 2020-2023 en startnotitie Buitenruimteplan  

JOIN-nr. 8272  

1. In te stemmen met het beheerplan Spelen 2020-2023 en daarmee ook in te 
stemmen om speelplekken te onderhouden op het kwaliteitsniveau B van de 

CROW; 
2. De extra benodigde kosten voor het jaarlijks onderhoud á € 27.000 te betrekken 

bij de kadernota 2020; 

3. De vervangingskosten te dekken uit de opgenomen middelen in de 
meerjarenbegroting 2019-2021 voor Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen; 

4. In te stemmen met de startnotitie Buitenruimte Beweeg, Ontmoet, Sport en 
Speel; 

5. De startnotitie Buitenruimteplan en het beheerplan Spelen 2020-2023 en ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
Besluit: Aangehouden. 

Beheer 
/Raymond 
Kroes  

 
MS3  Nieuwe website en CMS  

JOIN-nr. 8286  

1. In te stemmen met de aanschaf van een nieuwe website en CMS  
2. Hierbij af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, conform het 

inkoopstartdocument 
3. Een krediet beschikbaar te stellen van 

€ 16.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de Digitale agenda 2020 

Besluit: Conform advies. 

Strategie en 
Control /Moniek 
Besten  

 
MS4  Ontwikkeling nieuw IHP  

JOIN-nr. 8323  

In te stemmen met bijgevoegd projectplan en de gemeenteraad hierover via 

bijgevoegde raadsbrief te informeren. 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
MS5  Naamgeving Hasselt om de Weede en Harm Lokpad  

JOIN-nr. 8295  

1. De straatnamen en kunstwerknaam conform het voorstel van de commissie 
straatnaamgeving vast te stellen en deze op de nemen in de BAG en BGT. 

2. Het Harm Lokpad officieel vast te stellen en op te nemen in de BAG en BGT. 
Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
/Erwin van 
Veen  
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MS6   Ontwerpbegroting 2020 RSJ IJsselland  

JOIN-nr. 8282  
1. Kennisnemen van het bijgevoegde 

    raadsvoorstel en bijbehorende stukken 
2. Het raadsvoorstel doorsturen naar de 

    gemeenteraad 
3. De gemeenteraad hierbij adviseren om geen 

    zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 

    2020 van het RSJ IJsselland 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Maaike 
Varwijk  

 
AC  WG van de Hulstfestival 2019  

JOIN-nr. 8315  

1. Eenmalige bijdrage van € 4.750,- beschikbaar stellen voor het WG van de 
Hulstfestival in 2019; 

2. Een garantstelling van € 3.000,- verlenen aan het WG van de Hulstfestival in 
2019 en de dekking hiervan evenredig verdelen over de producten Cultuur en 

Recreatie & Toerisme. 

Besluit: Conform advies onder voorwaarde dat in juni het programma duidelijk 
moet zijn. 

Externe 
Dienstverlening 
/Henk Dekker  

 
AC1  Inhoudelijke aanpassing collegevoorstel 8174, na vragen uit de Raad  

JOIN-nr. 8302  

Inhoudelijk aanpassen van de artikelen 5.2, 5.4 en 7.2 van het ‘Bouwkostenlijst 
2019’ zoals voorgesteld onder collegevoorstel nr. 8174. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Sianne 
Hoekman  

 
AC2  Herontwikkeling Bodewes (anterieure overeenkomst)  

JOIN-nr. 8280  
1. In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst; 

2. In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving. 
3. Gelet op de bijdrage van initiatiefnemer in de infrastructuur, de ambtelijke 

kosten niet bij initiatiefnemer in rekening te brengen. 

Besluit: Aangehouden. 

Externe 
Dienstverlening 
/Ine Margriet 
Westhoff  

 


