
 

Besluitenlijst Openbaar College van B&W 
Datum 08-11-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Cellemuiden 

Voorzitter Burgemeester 

Aanwezigen Eddy Bilder, Harrie Rietman, Maarten Slingerland, Jan van der van der Poel, 

Sebastiaan Ruddijs 

 

   

 

 

 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

 

 

  

Collegevoorstellen openbaar 
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EB- bezwaar invorderingsbeschikking aanlijn-/ muilkorfgebod 

 

Besluit: 

 

1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften te volgen; 

1. Het bestreden besluit niet te herroepen; 

2. Het omstreden besluit van 30 juni 2022 in stand te laten. 
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 MS Onderzoek regionaal energiebedrijf 

 

Besluit: 

1. De mogelijkheden voor een Regionaal Energiebedrijf te onderzoeken; 

2. Het onderzoek uit te voeren in samenwerking met de partners uit het 

Zwols Energiecollectief; 

3. SSC-ONS te mandateren om dat onderzoek te coördineren; 

4. De kosten van ca € 5.000,- te betalen uit het budget Energiekosten; 
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 MS ontwikkelingen huisvestingsopgave Oekraïense ontheemden in 

gemeente Zwartewaterland 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de gewijzigde bekostigingsregeling opvang 

Oekraïners. 

2. De raad voor te stellen om het beschikbaar gestelde werkbudget te 

verhogen naar € 2.000.000 en dit te onttrekken uit de Algemene 

reserve; 
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3. De raad voor te stellen met ingang van 1 januari 2023 een 

Bestemmingsreserve Oekraïne in te stellen. 

4. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstelstel redactioneel 

aan te passen. 
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 MS Wijziging mandaat van bevoegdheden in het kader van de 

uitvoering van de Beleidsregels Uitgifte Reststroken 

 

Besluit: 

 

Het mandaat te wijzigen dat is gegeven aan de portefeuillehouder Vastgoed voor 

de uitoefening van de bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de 

Beleidsregels Uitgifte Reststroken, zoals weergegeven in het bij dit voorstel 

gevoegde ontwerpbesluit. 
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 JP gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering 2023 

 

Besluit: 

 
Het voorstel aan te houden. 
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 JP Collegeadvies Rapport gezondheid en luchtkwaliteit in Overijssel 

 

Besluit: 

Via bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad kennis te laten nemen van het 

rapport gezondheid en luchtkwaliteit in Overijssel. 
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 JP/HR ontwerp omgevingsvergunning milieu Schagen Groep Beheer, 

Hanzeweg 21 Hasselt 6 oktober 2022 

 

Besluit: 

1. Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning (revisie) te 

publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

2. Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften 

te stellen met betrekking tot geur, diffuse emissies van stof en controle 

meetregime emissie PAK en Benzeen afkomstig van de Asfaltcentrale; 

3. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te 

verklaren op het vaststellen van bovengenoemde maatwerkvoorschriften 

en deze gelijktijdig met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning te 

publiceren en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 

4. Een afschrift van het ontwerpbesluit tot verlening van de 

omgevingsvergunning en ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften aan 

enkele omwonenden toe te zenden. 
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 JP/HR Beleidsregel mantelzorgwoning voor pré-mantelzorg 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de conceptbeleidsregel "Ruimte voor 

mantelzorgwoning in pré-mantelzorg fase". 

2. De beleidsregel gedurende zes weken ter inzage te leggen op grond van 

de inspraakverordening van de gemeente Zwartewaterland. 

3. Bijgevoegde raadsbrief ter informatie aan de gemeenteraad te doen 

toekomen. 
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 HR Beleidsregel extra woning in het buitengebied 

 

Besluit: 

1. De beleidsregel “Extra woning in het buitengebied van de gemeente 

Zwartewaterland” vast te stellen. 

2. Geheimhouding op te leggen op bijgevoegde uitgaande brief en het ter 

vergadering behandelde (artikel 55, eerste lid Gemeentewet, jo. artikel 

5.1, tweede lid onder e Wet open overheid). 

3. Bijgevoegde raadsbrief ter informatie aan de gemeenteraad te doen 

toekomen. 
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 HR Benoeming monumentenraad en herziening Erfgoedverordening 

 

Besluit: 

 

1. De leden van de monumentenraad te benoemen voor een periode van vier 

jaar, tot 30 november 2026. Op het moment van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, mogelijk voor genoemde datum, eindigt de benoemingsperiode 

van de raad eveneens. 

2. Nu 4 van de 5 leden voor de Monumentenraad benoemen en de vacature 

Zwartsluis in een later stadium invullen. 

3. De volgende leden te benoemen als lid van de gemeentelijke 

monumentenraad: 

- de heer J. Holthuis namens de Historische Vereniging Hasselt 

- de heer R.H. Pleijsier namens de Stichting Stadswacht Genemuiden 

- de heer Rik Onderdelinden namens Het Oversticht 

- de heer Adriaan Velsink namens Heemschut Overijssel  en 

- het openstellen van de vacature voor een vertegenwoordiging uit Zwartsluis 

4. Opstellen van een nieuwe Erfgoedverordening die aansluit bij de 

Omgevingswet 
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 HR Erfmolens en kleine zonnevelden 

 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met het concept “Beleidskader erfmolens in de gemeente 

Zwartewaterland”. 

2. Het concept “Beleidskader erfmolens in de gemeente Zwartewaterland” ter 

vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. De gemeenteraad voor te stellen het concept “Beleidskader erfmolens in de 

gemeente Zwartewaterland” voor zes weken ter inzage te leggen voor inspraak. 

4. In te stemmen met het concept “Beleidskader kleine zonnestroomsystemen in 

de gemeente Zwartewaterland”. 

5. Het concept “Beleidskader kleine zonnestroomsystemen in de gemeente 

Zwartewaterland” ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

6. De gemeenteraad voor te stellen het concept “Beleidskader kleine 

zonnestroomsystemen in de gemeente Zwartewaterland” voor zes weken ter 

inzage te leggen voor inspraak. 

 

 
 


