
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 15-02-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen E. Bilder, G. Knol, H. Rietman, M. Slingerland, S. Ruddijs 

 

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 EB Aangepast protocol geheimhouding 

 

Besluit: 

1. Het Protocol geheimhouding college en raad gemeente Zwartewaterland, 

voor zover het aangelegenheden van het college betreft, vast te stellen en 

voor het overige ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 

2. Het Protocol geheimhouding college en raad gemeente Zwartewaterland 

gelijktijdig in werking te laten treden met het deel van het Protocol dat de 

raad vaststelt. 

3. Het raadsvoorstel en het externe juridische advies aan te bieden aan het 

presidium/ de raad. 
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 EB Herverdeling bijdrage gemeenten 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de plannen, op aangeven vanuit de gemeenten, om 

de verdeelsleutel verder toe te laten groeien naar de rekenmethode voor de 

bijdrage uit het gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding (zie 

bijlage 1.); 

2. In te stemmen met de nieuwe verdeelsleutel van 50% historie en 50% 

gemeentefonds met ingang van 2023; 

3. De Veiligheidsregio middels bijgevoegde conceptbrief te informeren. 
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 GK Corona Cultuurfonds 

 

Besluit: 

1. De corona cultuurfonds-subsidies voor 2021 definitief vast te stellen conform 

bijlage 1; 

2. De raad te informeren over de benuttig van het fonds conform bijlage 1; 
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3. Het restant van de reserve corona cultuurfonds van € 49.000 per 1 januari 2022 

beschikbaar te stellen in een ‘reserve ondersteuning coronamaatregelen lokale 

culturele organisaties’. 

4. Het raadsvoorstel met redactionele toevoeging aan te bieden aan de raad. 

 

4 

 

 HR Beleidsregel Fysieke Leefomgeving mbt grootschalige zonnevelden en 

windmolens 

 

Besluit: 

1. Een informerende raadsbijeenkomst te organiseren en bijgevoegde presentatie 

te presenteren. 

2. Om daarna de raad voor te stellen te besluiten over de ontwerpnotitie Hoe 

en waar in het buitengebied van Zwartewaterland worden grote zonneparken en 

windmolens  toegelaten? 

 

 


