
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

21 april 2022, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
12 mei 2022 
 

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

 
Aanwezige leden van de raad: 
K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), M. Slingerland (SGP), W.Th Bisschop (SGP), K. Kolk 
(SGP), N. Veerman (SGP), T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), J. de Velde (CU), C.J.M. Ooms 
(CU), A. Kijk in de Vegte – Floor (CU), D.J. Hoekman (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), S. Hartman (BGZ), R.D. van 
Zandwijk (CDA, fractievoorzitter), T.K. Kerssies (CDA) en J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: A. Beens (SGP) en L.M. van Veen (BGZ) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol en H. Rietman alsmede 
gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
Agendapunt 13 inzake art.40 vragen over Erfmolens wordt, op verzoek van de heer Beens 
(in verband met zijn afwezigheid), verplaatst naar de raadsvergadering van 12 mei 2022.  
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen insprekers.  
 

4. Besluitenlijsten raadsvergaderingen 28 en 30 maart en 7 april 2022 
 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
 



6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (raadsbrief initiatief MFA Genemuiden) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  

 
8. Raadsvoorstel beleidsnotitie; Hoe en waar in het buitengebied van Zwartewaterland 

zouden grote zonneparken en windmolens kunnen worden toegelaten? 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Gedragscode integriteit 

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

 
10. Raadsvoorstel Protocol geheimhouding 

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

 
11. Raadsvoorstel Corona Cultuurfonds 

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

 
12. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Glinthuisweg 17 en 17a Genne 

 
De heer M. Slingerland verlaat de raadszaal en neemt niet deel aan de beraadslagingen van 
dit raadsvoorstel.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit 

 
13. Art. 40-vragen SGP (A. Beens) over Erfmolens 

 
Dit agendapunt is verplaatst naar de raadsvergadering van 12 mei 2022.  
 
 

 



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

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

 
16. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur met het ambtsgebed. 


