
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

12 december 2019, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
23 januari 2020 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), 
L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar 
(GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: K.J. Eenkhoorn (PvdA), M. Riezebosch (CDA) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en A. Coster 
alsmede gemeentesecretaris S.D. Ruddijs 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Mevrouw Roeland spreekt in over de groenstrook in verband met de komst van de 
Knarrenhof in Hasselt. 
 

4. Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2019 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  
 

6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
De fractie PvdA stelt vragen over het tarief van de informele zorg in het kader van PGB. 



 
De fractie PvdA dient een motie in over het tarief van informele zorg in het kader van PGB.  
 
Aanleiding: Vragen, gesteld in de raadsvergadering van donderdag 12 december 2019 met 
betrekking tot het tarief voor informele zorg in het kader van een Persoons gebonden budget 
(Wmo) 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 
12 december 2019: 

 
Overwegende: 
- Dat de raad in vergadering van 4 juli 2019 heeft ingestemd met de memo PGB beleid, 

inclusief de gevraagde besluiten 

- Dat een gevolg daarvan was het tarief voor informele zorg in het kader van een PGB 

wordt verlaagd van circa € 20,= naar € 15,46 

- Dat tijdens deze vergadering onbesproken is gebleven of deze tariefsverlaging ook zou 

gelden voor bestaande gevallen 

Stelt vast: 
- Dat de betreffende cliënten inmiddels een beschikking hebben ontvangen, waaruit blijkt 

dat de verlaging ook op hen betrekking heeft 

- Dat dit zou betekenen dat deze cliënten  

a) of het loon van hun hulpverlener met bijna 20% dienen te verlagen,  

b) of het verschil tussen het oude en nieuwe tarief uit eigen zak dienen bij te passen,  

c) of genoegen te nemen met minder dan het aantal uren informele zorg waar men 

recht op heeft,  

d) of dit gedeelte van hun PGB zou moeten omzetten in een voorziening ‘Zorg in 

natura’. 

- Dat dit in alle gevallen tot een ongewenste situatie zal leiden 

En verzoekt het college: 
- Te heroverwegen of het genomen besluit voor nieuwe gevallen in stand moet blijven, 

omdat daar mogelijk negatieve neveneffecten aan kleven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,  
de heer H. Rietman  

 
Besluit: De motie wordt met 4 stemmen vóór van de leden: M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, 
fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter) en R. 
Withaar (GB, fractievoorzitter) en 12 stemmen tegen van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten 
(BGZ) en B. Tamminga (BGZ) verworpen. 
 
 
 



7. Brief college van 17 september 2019 over Dashboard 2e kwartaal 2019 Sociaal Domein 
 
Dit ingekomen stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Raadsvoorstel Verordening Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2020 
 

Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Vaststellen Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen        
 2020  
 

De fracties SGP, VVD en GB leggen een stemverklaring af.  
  
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Kamperzeedijk 6a Genemuiden 

 
Besluit: het voorstel wordt met 16 stemmen voor van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – 
Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) en 1 stem tegen van 
het lid: H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter) aangenomen.  
 
Besluit: conform besluit. 
 

12. Raadsvoorstel Verordening reclamebelasting ten behoeve van Ondernemersfonds 
Kernzone Genemuiden  
 

De fractie GB legt een stemverklaring af.  
 
Besluit: het voorstel wordt met 15 stemmen voor van de leden: T.  Spoelstra (CU, 
fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van Olst (CU), 
C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. Beens 
(SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk 
(CDA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – 
Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en 2 stemmen tegen van de leden: H. Rietman (PvdA, 
fractievoorzitter) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) aangenomen.  
 



Besluit: conform besluit. 
 

13. Raadsvoorstel Startnota Regionale Energie Strategie West-Overijssel 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
14. Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
15. Raadsvoorstel Wijziging Programmabegroting GGD IJsselland 2019/1 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
16. Raadsvoorstel Ondertekening Klimaatakkoord door de VNG 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
17. Ingekomen stukken geannuleerde raad 28 november 2019 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 

18. Ingekomen stukken raadsvergadering 12 december 2019 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met  
uitzondering van ingekomen stuk nr. 2. Deze wordt geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering.  
 

19. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
20. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


