
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

24 september 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
8 oktober 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 S.D. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
Een motie vreemd aan de orde van de dag aangaande horeca in Zwartewaterland wordt als 
agendapunt 10 toegevoegd aan de agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Mevrouw H. Last - Visscher en de heer B. Knap spreken in over het onderwerp 
Reclamebelasting Ondernemersfonds Genemuiden (agendapunt 9).  

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 



Mevrouw H. Fijn – Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over de 
crossbaan. 
De heer B. Tamminga heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over de website en 
corona.  
 

7. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnepaneelinstallatie 
rioolwaterzuivering Genemuiden 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Brief college van 3 juni 2020 over Startnotitie Cultuurbeleid van 2021-2024 

 
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 
9. Brief inwoner van 18 augustus 2020 over Reclamebelasting Ondernemersfonds 

Genemuiden 
 
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
10. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 
De fracties van ChristenUnie, SGP, PvdA, BGZ, CDA, Gemeentebelangen en VVD dienen een 
motie vreemd aan de orde van de dag in over horeca in Zwartewaterland. 
 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, bijeen op 24 september 2020; 

Constaterende dat: 

-  Door de huidige afstandsmaatregel en het huidige rookverbod in relatie met corona het 
wenselijk is dat terrassen ook na 1 oktober kunnen worden gebruikt; 

-  De beoordeling of een terras buiten mag staan ten aanzien van veiligheid, uiterlijk 
aanzien/welstand en hinder voor wegverkeer niet anders is vóór of ná 1 oktober; 

-  Het belastend is voor bedrijven en verenigingen om bij jaarlijks terugkerende evenementen 
een vergunning aan te vragen; 

-  Het handhaven van ‘2 uur na de laatste activiteit’ bij para commerciële instellingen niet 
eenvoudig is; 

- Er weinig handhaving is binnen de horeca en para commerciële horeca op de leeftijdsgrens 
van alcoholgebruik; 

-   Het drankgebruik onder de jeugd binnen de gemeente Zwartewaterland zorgelijk is; 

Overwegende dat: 

-  De regeldruk voor ondernemers waar mogelijk kleiner moet worden gemaakt. 
-   Extra handhaving ook extra kosten met zich meebrengt;  
 De raad voor zowel ondernemers als voor het verenigingsleven een goed klimaat wil; 
- De raad voorstander is van een alcoholmatigingsbeleid; 
- Beleid van de gemeente controleerbaar moet zijn.   



Verzoekt het college: 

- Het mogelijk te maken dat vanaf 1 oktober 2020 terrassen ook in de openbare ruimte buiten 
mogen staan en worden geëxploiteerd; 

- De raad bij de begrotingsbehandeling op 29 oktober 2020 ook een voorstel aan te bieden 

waarin uiteengezet wordt wat de kosten zijn als er meer gehandhaafd wordt op de 

leeftijdsgrens van alcoholgebruik in zowel de horeca als de para commerciële horeca. Zo 

mogelijk een handhavings- kostenvoorstel in gradaties. 

- De aanvraag voor jaarlijkse terugkerende evenementen met ingang van 1 januari 2021 
(toegevoegd door college: ‘zoveel mogelijk’) te vereenvoudigen. Jaarlijks terugkerende 
evenementen waar in de vergunningaanvraag geen wijzigingen zijn t.o.v. het voorgaande 
jaar kunnen volstaan met een meldingsplicht. 

- De raad te informeren tijdens de informatiebijeenkomst op 27 mei 2021 over de huidige 

verhouding van commerciële en para commerciële instellingen inclusief een benchmark 

van vergelijkbare gemeenten. 

- Het sluitingsbeleid van para commerciële instellingen te evalueren het betreft dan het 

beleid om te sluiten 2 uur na de laatste activiteit en de raad over de resultaten te informeren 

tijdens de informatiebijeenkomst op 27 mei 2021; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fractie van ChristenUnie, W.E.C. Veldman-Boonen   
De fractie van SGP, K. Kolk 
De fractie van PvdA, A.I. Dijkstra 
De fractie van BGZ, L.K. Felix 
De fractie van CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren 
De fractie van Gemeentebelangen, R. Withaar 
De fractie van VVD, J.M.B.P. Smits 
 
Besluit: de (geamendeerde) motie wordt unaniem aangenomen. 
 

11. Lijst ingekomen stukken 
 

 Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
 
12. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 

 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
13. Sluiting 

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

 
 


