
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 

Datum 06-07-2021 

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 ALV VNG Overijssel 

 

Besluit: 

In te stemmen met de besluitpunten voor de ALV van de VNG Overijssel, 

te weten: 

 

 Goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag over 2020 

 Goedkeuring en vaststelling rekening en balans per 31/12/2020 

 Goedkeuring en vaststelling begroting 2021 

 Benoeming leden kascommissie 

 Benoeming leden bestuur VNG Overijssel 
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 EB Wet elektronische publicaties 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de Wet elektronische 

publicaties; 

2. Het gemeentehuis (Telvorenstraat 2, Hasselt) aan te wijzen als locatie 

voor fysieke ter inzageleggingen; 

3. Het Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente 

Zwartewaterland per 1 juli 2021 in te trekken; 
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4. Als service naar de inwoners de officiële publicaties in het 

Gemeenteblad vooralsnog zakelijk weer te geven in de Stadskoerier met 

de kanttekening dat inwoners geen rechten kunnen ontlenen aan de 

publicaties in de Stadskoerier. 
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 GK Beleidsagenda beschermd wonen 

 

Besluit: 

1. De lokale beleidsagenda “Van beschermd wonen naar beschermd thuis 

2021-2025” ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met bijgevoegde reactie op het advies van de 

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland. 
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 GK Deelnemersovereenkomst 2022 SVn 

 

Besluit: 

 In te stemmen met de deelnemersovereenkomst van de SVn 

 Wethouder G. Knol te mandateren voor ondertekening namens het 

college 
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 MS Kwijtschelding gemeentelijke belasting voor gedupeerden 

toeslagenaffaire 

 

Besluit: 

1. de gemeentelijke vorderingen van ouders 

die gedupeerd zijn door de problemen 

rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het 

forfaitaire 

bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op 

de inwerkingtreding van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen, kwijt te 

schelden. 

2. de kwijtschelding ambtshalve te verlenen 

als het gaat om de vorderingen genoemd 

in het beoogde artikel 3.3. van de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

3. de gemeenteambtenaar belast met de 

invordering van gemeentelijke belastingen 

te machtigen om de kwijtschelding 

ambtshalve te verlenen als het gaat om 
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vorderingen genoemd in het beoogde 

artikel 1.2 van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen. 

4. dat de gemeenteambtenaar belast met de 

invordering van gemeentelijke belastingen 

de kwijtschelding van een 

belastingaanslag verleent aan een 

gedupeerde ouder bij een voor bezwaar 

vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V 

van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen van overeenkomstige 

toepassing is. 

5. besluit treedt in werking met ingang van 

de eerste dag na die van de 

bekendmaking en is van kracht tot het 

moment dat de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen in werking 

treedt. 

 

   

 


