
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  
24 juni 2021, 19.00 uur in het gemeentehuis te Hasselt (live te volgen via 
https://zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream). 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
1 juli 2021 
 

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), 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: A.I. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter) 
 
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 
 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 
4. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
5. Vragenhalfuur raadsleden 

 
Mevrouw Fijn-Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over het bruggetje 
nabij de Conradsweg en de Priklocatie sporthal Hasselt/Bus bevolkingsonderzoek.  
 

6. Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 (https://zwartewaterland.nl.pcportal.nl) 
 
De fracties van de PvdA, SGP, Christen Unie, CDA en Gemeentebelangen dienen een motie 



in over stadscheques.  
 
Motie Stadscheques 
 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 24 juni 2021 
 
Overwegende dat: 

- De leefbaarheidsplannen de achterliggende jaren, maar ook nog de komende tijd een 
prachtige impuls hebben gegeven en zullen blijven geven aan de leefbaarheid 
van  kernen en buitengebied  van Zwartewaterland; 

- Een van de onderdelen van de leefbaarheidsplannen, de Stadscheques, zoals die zijn 
uitgereikt in Hasselt, hebben gezorgd voor heel veel prachtige ideeën en positieve 
energie binnen de gemeenschap van Hasselt. 
 

Constaterende dat: 
-   Het concept van de Stadscheques heel goed kan worden toegepast op elke kern van 

Zwartewaterland en op het buitengebied; 
-  De gemeenteraad de bevolking van Zwartewaterland heel graag ook de komende jaren 

wil uitdagen met verrassende ideeën Zwartewaterland nog levendiger en aantrekkelijker 
te maken. 
 

Verzoekt het college: 
-   Om in de periode 2022 tot 2025 jaarlijks een bedrag van €25.000,= in de gemeentelijke 

begroting op te nemen voor stadscheques; 
-  Om daarvan jaarlijks bij toerbeurt Zwartsluis, Buitengebied, Genemuiden en Hasselt de 

gelegenheid te geven om cheques tot een bedrag van €25.000,= uit te reiken, te 
besteden aan de uitvoering van ideeën die de leefbaarheid in de meest brede zin 
bevorderen; 

-  De toekenning van de cheques plaats te laten vinden door een onafhankelijke jury, 
ondersteund door de kerncoördinator; 

- Passende dekking te vinden, zoals bijvoorbeeld de incidentele vrije ruimte in de reserve 
gronden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  

 
De fractie van de PvdA, K.J. Eenkhoorn    
De fractie van de SGP, K. Huisbrink 
De fractie van de CU, T. Spoelstra     
De fractie van het CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren 
De fractie van GemeenteBelangen, R. Withaar 
 
De heer J.M.B.P. Smits legt namens de VVD een stemverklaring af.  
Mevrouw H. Fijn-Bulten legt namens de fractie van BGZ een stemverklaring af.  
 
Besluit: De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 
De fractie van de PvdA dient een motie in over “boodschappenboete”, vrijstelling giften voor 
mensen in de bijstand. 

    
Motie “boodschappenboete”, vrijstelling giften voor mensen in de bijstand 
 



De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 24 juni 2021 
 
Van mening dat: 

- Mensen in de bijstand niet direct op hun uitkering gekort dienen te worden voor het 
ontvangen van giften zoals boodschappen. 

 
Overwegende dat: 

- Er in Zwartewaterland in de praktijk coulant omgegaan wordt met giften voor mensen in 
de bijstand; 

- Er echter geen beleidsregels bestaan waarin deze werkregels zijn vastgelegd. 
 
Constaterende dat: 

- We in het verleden wel beleidsregels hadden mbt giften voor mensen met een 
bijstandsuitkering; 

- Veel regio gemeenten deze “oude” beleidsregels nog steeds hanteren; 

- Landelijk door de 2e kamer ook een motie is aangenomen die pleit voor een vrijstelling 
van giften van € 1200 per jaar. 

 
Verzoekt het college: 

- Zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 september a.s. de vrijstelling voor giften tot    €1200 
voor bijstandsgerechtigden formeel te regelen; 

- Hierbij de mogelijkheid te bekijken of het wenselijk is om aan te sluiten bij de oude 
beleidsregels die ook nog door regiogemeenten als Zwolle en Kampen worden 
gehanteerd.* 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fractie van de PvdA, K.J. Eenkhoorn 
 
*Giften met: 
- een periodiek karakter worden beschouwd als inkomen. Met deze giften wordt geen 
rekening gehouden als het totaal van de giften niet meer dan 15% van de uitkeringsnorm op 
jaarbasis is; 
- een eenmalig karakter worden vrijgelaten voor zover de giften niet meer bedragen dan de 
vrijstelling op grond van artikel 33 lid 5 successiewet. Dit is een bedrag van € 6.604 
(peildatum 1 januari 2021). Eenmalige giften horen wel tot het vermogen en mogen niet de 
vrijlatingsgrens overschrijden.    
 
Besluit: De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
7. Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 1.0 West-Overijssel (tweede termijn) 

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

 



8. Lijst ingekomen stukken 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen.  
Deze wordt geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.  
 

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

 
10. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


