
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 30-08-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen E. Bilder, J. van der Poel, H. Rietman, M. Slingerland (met uitzondering van 

agendapunt 6), S. Ruddijs 

 

   

  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

   

   

 

 

 Collegevoorstellen openbaar 

 

1 

 

 MS JP Dashboardrapportage Sociaal Domein over de periode januari 

tot en met mei 2022 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de rapportage Sociaal Domein januari tot en met 

mei 2022; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de rapportage redactioneel aan te 

passen; 

3. In te stemmen met het redactioneel aangepaste raadsvoorstel 

rapportage Sociaal Domein. 

 

2 

 

 JP Raadsvoorstel vaststellen Bouwsteen Wonen 

 

Besluit: 

1. De portefeuillehouder te mandateren de Bouwsteen Wonen redactioneel aan 

te passen 

2. Het raadsvoorstel voor het vaststellen van de Bouwsteen Wonen voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 

3 

 

 JP Jaarverslag 2021 Welzijn MensenWerk 

 

Besluit: 

Via bijgevoegde Raadsbrief de gemeenteraad het jaarverslag 2021 van Welzijn 

Mensenwerk over de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk te 

Zwartewaterland ter informatie aan te bieden. 
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 HR Informerende raadsbrief stand van zaken juli 2022 

'Uitvoeringsprogramma Olde Maten - Zwartewatersklooster' 
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Besluit: 

1. Kennis te nemen van de ‘Tussenrapportage Gebiedsalliantie Samenwerking 

Olde Maten’ van juli 2022; 

2. De tussenrapportage, via bijgevoegde brief, ter kennisname aan de 

gemeenteraad te sturen. 
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 HR Aankoop gronden Overwaters 

 

Besluit: 

1. Gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de aankoop van de 

gronden Overwaters van AM en hiervoor een krediet ter beschikking te 

stellen van het in bijlage 1 genoemde bedrag. 

2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en 2 (art 55, eerste lid 

Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2b Wet open overheid) en deze 

geheimhouding te laten voortduren tot 1 juni 2027. 

3. Aan de gemeenteraad geheimhouding op te leggen over bijlage 1 en 2 

en de raad conform bijgevoegd geheimhoudings-besluit voor te stellen 

om de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te 

bekrachtigen (art. 25, derde lid Gemeentewet). 

 

   

6. 

 

 EB Formele functies van coördinatoren voor Gemeentelijke Opvang 

Locaties voor Oekraïners (GOO).  

(Wethouder Slingerland neemt geen aan de beraadslaging). 

 

Besluit: 

1. Voor de Gemeentelijke Opvang Locaties voor Oekraïners (GOO) formele 

functies van coördinatoren te creëren; 

2. De vergoeding conform de ambtelijke inschaling vast te stellen. 

 

   

7  HR Beantwoordingsbrief windenergieproject OKG 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel; 

2. In te stemmen met de beantwoordingsbrief aan de OKG. 
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 HR Zoekgebieden voor zonne- en windenergie 

 

Besluit: 

Voorgesteld besluit: 

 

1. De definitieve zoekgebieden voor zonne- en windenergie vast te stellen 

2. de portefeuillehouder te mandateren de tekst in de nota redactioneel 

aan te passen 
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3. De voorkeursvolgorde van de zoekgebieden als volgt vast te stellen 

 

I. Zoekgebied Wind Genne-Holten  

II. Zoekgebied Zon Genne-Holten 

III. Zoekgebied Zon Zwartsluis 

IV. Zoekgebied Genne-Overwaters 

V. Zoekgebied Kamperzeedijk 

VI. Zoekgebied Wind Zwartsluis 

 

4. Minimaal 50 gigawattuur wind toe te wijzen aan het zoekgebied Wind 

Genne-Holten 

5. Te onderzoeken of het in Zwartewaterland gelegen deel van het 

Nationaal Landschap IJsseldelta aangewezen kan worden als potentieel 

zoekgebied voor wind en zon 

6. De nota definitieve zoekgebieden voor zonne- en windenergie niet zes 

weken ter inzage te leggen 

7. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel 

8. In te stemmen met het persbericht 

 

9.  HR_Reactienota Landschappelijke inpassing 

 

 

Besluit: 

1. Vaststellen van de ontwerpnotitie “Hoe en waar in het buitengebied van 

Zwartewaterland zouden grote zonneparken en windmolens kunnen worden 

toegelaten?” met de raadsbrief van 14 april 2022 met als onderwerp “aanvulling 

bij raadsvoorstel ‘Waar zonneparken en windmolens’” als beleidsregel met 

inachtneming van de aanpassingen zoals verwoord in de Reactienota zienswijzen 

Ontwerp-beleidsregel. 

2. Deze beleidsregel gelijktijdig te evalueren met de ‘Beleidsregel zeggenschap 

en lokaal eigendom opwek duurzame energie via één of meerdere zonnepark(en) 

of windmolen(s) gemeente Zwartewaterland 2022’. 

 

 


