
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 22-11-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen Eddy Bilder, Harrie Rietman, Sebastiaan Ruddijs, Maarten Slingerland en Jan van 

der van der Poel 

 

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

   

   

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 
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 MS Besluit op bezwaar tot het weigeren van het nemen van een besluit 

tot het instellen van een gele lijn (parkeerverbod) aan de Ratelaar ter 

hoogte van de Greente 107 te Genemuiden. 

 

Besluit: 

Volgens het advies van de Commissie Bezwaarschriften: 

1. Het bestreden besluit niet te herroepen en 

2. Het bestreden besluit van 16 maart 2022 in stand te laten onder herstel van 

het 

    bevoegdheidsgebrek en met uitbreiding van de motivering en 

3. Proceskosten niet te vergoeden 
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 MS ontwikkelingen huisvestingsopgave Oekraïense ontheemden in 

gemeente Zwartewaterland 

 

Besluit: 

De raad te informeren over: 

 

1. De compensatie regeling huisvesting Oekraïners en het opstellen van 

tijdelijke huurovereenkomsten van 3 GOO locaties; 

2. Het voorsorteren om af te wijken van het aanbestedings- en 

inkoopbeleid voor de beveiligers, tolken en coördinatoren van de 

opvanglocaties. En het verlengen van de onderhandscontracten, voor het 

inhuren van deze personele bezetting, in afwachting van een 

gezamenlijk regionale aanbesteding van deze diensten. 
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 MS Raadsbrief verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
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Besluit: 

1. De portefeuillehouder te mandateren de raadsbrief redactioneel aan te passen 

en de brief de raad te doen toekomen 
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 MS Voortgangsrapportage 3e kwartaal 2022 verkoop en verhuur 

onroerende zaken 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de  voortgangsrapportage grondverkopen 3e kwartaal 

2022. 

2. Met bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad informeren over de gronden 

vastgoed verkopen en verhuren in het 3e kwartaal 2022. 
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 JP Verzoek tot afwijking inkoopbeleid voor de Z-route bij NLtraining 3 

november 2022 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met afwijking van het geldende inkoopbeleid gemeente 

Zwartewaterland ten behoeve van de Z-route in het kader van de Nieuwe Wet 

Inburgering. 

2. De opdracht voor het uitvoeren van Z-route te gunnen aan NLtraining te 

Zwolle, overeenkomstig bijgevoegde overeenkomst. 
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 JP gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering 2023 

 

Besluit: 

1. De gemeentelijke bijdrage voor de collectieve zorgverzekering 2023 vast te 

stellen; 

2. Wethouder Rietman laat aantekenen dat hij niet instemt met dit besluit. 
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 HR Klaas Fuitestraat 25 

 

Besluit: 

1. Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek voor wijziging van 

de gebruiksfunctie van het pand Klaas Fuitestraat 25 te Genemuiden. 
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 HR Energiearmoede 

 

Besluit: 

Voorgesteld besluit: 

 

1. De middelen uit de Specifieke Uitkering Energiearmoede in te zetten 

volgens het plan van aanpak aan: 

2. ontvangers van energietoeslag 

3. huishoudens met een bovengemiddeld gasverbruik en label D,E,F of G 
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4. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde concept raadsbrief. 
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 HR Bekrachtiging besluit gevolgen foutief uitzetten woning Rietkamer 

22 Genemuiden 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aankoop van de bouwkavel achter Rietkamer 22; 

2. In te stemmen met de kosteloze overdracht van 6 meter van deze 

bouwkavel aan de eigenaren Rietkamer 22; 

3. De aangepaste (kleinere) bouwkavel op de markt brengen via Heutink 

projectontwikkeling; 

4. In te stemmen met verschuiving van de rijwoningen naast Rietkamer 22 

met 40 cm. 

5. De kosten welke onderdeel 4 met zich mee brengt te vergoeden aan 

Heutink Projectontwikkeling. 

6. De totale kosten, zijnde € 65.000 mee te nemen in het resultaat van de 

jaarrekening 2022. 
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 JP Inzet jeugdhulpvoorzieningen 

 

Besluit: 

1. Instemmen met het toekennen van jeugdhulpvoorzieningen >€ 20.000,- 

betreffende: 

a. Het toekennen van ambulante begeleiding door Kommak á € 

28.195,20; 

b. Het verlengen en toekennen van de plaatsing bij de Ruijtershoeve á € 

93.432,70. 

c. Het toekennen van inzet behandeling specialistische jeugd GGZ bij 

Karakter á € 42.400,-; 

d. Het verlengen en toekennen van de plaatsing bij de Youngster á € 

134.706,90. 

e. Het verlengen en toekennen van inzet behandeling specialistische 

jeugd GGZ bij Karakter á € 42.400,- 

f. het verlengen en toekennen van de inzet ambulante jeugdhulp 

individueel bij AT Groep á € 35.000,- zoals vermeld in memo JOIN nr: 

11467 d.d. 1 november 2022. 

2. Nog niet in te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de interne 

werkwijze waarin het college toestemming kan geven voor voorzieningen 

in het kader van de uitvoering Jeugdwet boven de € 20.000. 
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 HR Raadsbrief Porthos arrest 

 

        Besluit: 

        Akkoord te gaan met de raadsbrief. 
 


