
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

12 november 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
26 november 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), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), 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: geen 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Mevrouw Hof spreekt in over de leefbaarheidsplannen (agendapunt 10). 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van de fracties van BGZ, VVD en het CDA met 
het verzoek om deze mondeling te beantwoorden. 



Mevrouw Fijn – Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over het verkeer / de 
wegwerkzaamheden en over de afhandeling/reactie van de ingekomen stukken van 
inwoner(s). 
 

7. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding (grondexploitatie Zevenhont-Oost) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2021 – 2024 (https://zwartewaterland.pcportal.nl/) 

 
De fracties van de PvdA, Christen Unie, SGP, BGZ, CDA, VVD en Gemeentebelangen 
dienen een motie in over mantelzorgcompliment. 

 
De Raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 12 november 2020,  

 
Constaterende dat: 
- Mantelzorgers van onschatbare waarde zijn;  
- Het huidige mantelzorgcompliment steeds beter bekend raakt en het aantal aanvragen 

hiervoor stijgt. 
 

Overwegende dat: 
- Mantelzorgers het tijdens de coronacrisis zwaarder hebben;  
- Het  verlenen van mantelzorg vaak geen keuze is en veel vergt van onze inwoners; 
- Het tonen van onze waardering voor de mantelzorgers uit deze gemeente als een steun 

in de rug wordt ervaren; 
- Het van belang is dat het voor zoveel mogelijk mantelzorgers duidelijk is welk 

compliment ze kunnen ontvangen en hoe dit aangevraagd kan worden; 
- Er nog geen duidelijkheid is over een nieuwe manier van deze waardering tonen. 

 
Verzoekt het college: 
- Te zoeken naar mogelijkheden om ook in 2021 het mantelzorgcompliment in zijn huidige 

vorm voort te zetten;  
- Eventueel en indien mogelijk het rekeningsaldo 2020 te gebruiken voor de financiering;  
- Bij het opstellen van de kadernota 2021 duidelijkheid te geven over de concrete plannen 

van het college mbt het mantelzorgcompliment in de jaren na 2021. 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fractie van de PvdA, A.I. Dijkstra  
De fractie van de Christen Unie,  
De fractie van SGP, K. Huisbrink 
De fractie van BGZ, L.K. Felix 
De fractie van het CDA, M.J.C. Bosma – van Wieren 
De fractie van de VVD, J.M.B.P. Smits 
De fractie van Gemeentebelangen, R. Withaar 

 
Besluit: de motie wordt unaniem aangenomen.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 



 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Dashboard 2e kwartaal 2020 Sociaal Domein 

 
De heer Smits legt namens de VVD een stemverklaring af. 
Mevrouw Fijn legt namens BGZ een stemverklaring af.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Uniek leefbaarheidsplan per kern 

 
De behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van  
26 november 2020.  

 
11. Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Zevenhont-Oost 

 
De behandeling van dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van  
26 november 2020. 

 
12. Lijst ingekomen stukken raad 29 oktober 2020  

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met 
uitzondering van ingekomen stuk nr. 3. Deze wordt geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering.  
 

13. Lijst ingekomen stukken raad 12 november 2020 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen.  
 

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

 
15. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur met het ambtsgebed. 

 


