
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

8 oktober 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
29 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),  
K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (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: A. Beens (SGP), M. Riezebosch (CDA) 
 
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:  geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heer Spanjer spreekt in namens de gezamenlijke schoolbesturen over Integraal 
Huisvestingsplan Zwartewaterland (agendapunt 7) 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De fractie van de PvdA en de VVD hebben vragen gesteld over de nieuwe aansluiting op de 



Zwartewaterweg.  
 

7. Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Zwartewaterland 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Woonbeleid in Zwartewaterland’ 

 
De fracties van het CDA, VVD en BGZ dienen een amendement in over het Raadsvoorstel 
Rekenkamerrapport ‘Woonbeleid in Zwartewaterland’.  
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op donderdag 8 oktober 2020;  

 
Gelezen het raadsvoorstel Rekenkamerrapport1 ‘Woonbeleid Zwartewaterland’ en door het 
onderzoeksbureau gehouden presentatie2 tijdens de informatieavond 17 sept jl. 

 
Constaterende dat:  

- dat het Rekenkamerrapport heeft geleid tot 10 concrete aanbevelingen. Hiervan zijn 9 
aanbevelingen gericht aan het College; 

-   dat het college in de bestuurlijke reactie aangeeft met een planning te komen voor 
aanbeveling 2, 4, 7 en 9; 

-   dat aanbeveling 1 is opgenomen in het raadsvoorstel onder besluitbullit 2; 
-   dat het wenselijk is dat ook concreter wordt hoe het college om zal gaan met aanbeveling 3, 

5, 6 en 8; 
-  dat aanbeveling nr. 10, zoals verwoord in het Raadsvoorstel, specifiek gericht is aan de 

Raad en dat het aan de Raad is om tijdens de behandeling van dit rekenkamerrapport te 
bepalen hoe met de bovengenoemde aanbevelingen om te gaan en dat het aan de Raad is 
om de vinger aan de pols te houden als het gaat om de uitvoering ervan. 

 
Overwegende dat:  

-  alle 10 aanbevelingen doeltreffend en doelmatig zijn om te komen tot een goede basis voor 
(nieuw) woonbeleid; 

- de Raad ook een voorstel wenst voor de aanbevelingen 3, 5, 6 en 8; 
-   de Raad wenst dat aanbeveling 1 ook wordt opgenomen in de planning die het college zal 

aanbieden; 
-  het zeer wenselijk is dat de Raad ook in het proces ‘ Woonbeleid’ expliciet haar prioriteiten 

kenbaar maakt. 
 

Besluit: 
De tekst van het raadsvoorstel genoemd onder punt 1 van het voorstel, in zijn geheel te 
vervangen door onderstaande besluittekst:  
Het College de opdracht te geven alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te 
nemen en te concretiseren in toekomstig Woonbeleid alsmede met betrekking tot 
toekomstige woonbeleid de Raad vroegtijdig te betrekken bij te ontwikkelen gronden en 

                                                
1 Het betreft hier het rekenkamerrapport ‘Woonbeleid in Zwartewaterland’ met datum 11 september 2020.  
2 Het betreft de presentatie van het rekenkamerrapport aan de raad door dhr. J. Scheele-Goedhart en mevr. R. 
Hoeve van het onderzoeksbureau Rigo op 17 september 2020. Zij hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
de rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland. 



beleidsprioriteiten. Daarnaast verzoekt de raad het College aanbeveling 1 op te nemen in de 
planning die het College aan de raad zal aanbieden en tegelijkertijd te komen met een 
concreet voorstel over de aanpak van aanbeveling 3, 5, 6 en 8.  

 
Aldus vastgesteld in de openbare (digitale) raadsvergadering van Zwartewaterland op 
donderdag 8 oktober 2020. 

 
De fractie van het CDA, M.J.C. Bosma – van Wieren 
De fractie van VVD, J.M.B.P. Smits 
De fractie van BGZ, B. Tamminga 
 
Besluit: Het amendement wordt met 6 stemmen vóór van de leden: 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) en B. Tamminga 
(BGZ) en 11 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), W.Th Bisschop (SGP), K. Kolk (SGP), A. Dijkstra (PvdA, 
fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) verworpen. 

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

 
9. Lijst ingekomen stukken 

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

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

 
11. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 
 


