
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

10 november, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
24 november 2022 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
W.Th Bisschop (SGP), A. Beens (SGP), K. Kolk (SGP), N. Veerman (SGP), B. van Marle 
(SGP), T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), J. de Velde (CU), C.J.M. Ooms (CU), A. Kijk in de 
Vegte – Floor (CU), D.J. Hoekman (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), L.K. Felix 
(BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), L.M. van Veen (BGZ), S. Hartman (BGZ), R.D. 
van Zandwijk (CDA, fractievoorzitter) en T.K. Kerssies (CDA). 
 
Afwezige leden van de raad: K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter) en J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders M. Slingerland, J.A.F. van der Poel 
en H. Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. 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 Nijboer spreekt in over windmolens in Mastenbroek. 
De heer Verhoeven spreekt in over de asielzoekersboot in Genemuiden en dan met name 
zijn zorg over de kinderen.  

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2022 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 



De heer Felix stelt namens de fractie van BGZ vragen over de vergunningverlening Solprovit. 
Mevrouw Fijn - Bulten stelt namens de fractie van BGZ vragen over energiebesparende 
maatregelen beschermd stadsgezicht.  
 

7a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026  
7b. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 n.a.v. Septembercirculaire en stijgende  

  energieprijzen 
 

De fracties van het CDA en BGZ dienen een amendement in over ondersteuning 
duurzaamheidsinitiatieven zoekgebied Zwartsluis.  
 
Amendement ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven zoekgebied Zwartsluis 

 
Gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 

 
Constaterende dat: 

- Tijdens de behandeling van de zoekgebieden in het kader van de RES 2.0 kansrijke 

projecten in Zwartsluis zijn besproken, waarbij het initiatief van de inwoners duidelijk 

zichtbaar is; 

- Deze kansrijke projecten nog onvoldoende aansluiting tot elkaar hebben gevonden;  

- In het zoekgebied van Genne-Holten gestart zal worden met een gebiedsregisseur om 

kansrijke projecten met elkaar te verbinden. 

Overwegende dat: 
- De gemeente Zwartewaterland samen met inwoners en initiatiefnemers wil werken aan 

de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 en verder; 

- Het wenselijk is dat de gemeente ondersteund bij het vinden van onderlinge aansluiting 

tussen kansrijke projecten in Zwartsluis; 

- Een gebiedsregisseur óók kansrijk kan zijn voor het zoekgebied in Zwartsluis; 

- Het starten van een tweede gebiedsaanpak bijdraagt aan het sneller behalen van de 

doelstellingen in het kader van de RES. 

Besluit: 
De bullit in het raadsbesluit: 
o de programmabegroting 2023 vast te stellen en daarmee de opgenomen budgetten en 

investeringskredieten beschikbaar te stellen.  

Als volgt te wijzigen: 
o de programmabegroting 2023 vast te stellen en daarmee de opgenomen budgetten en 

investeringskredieten beschikbaar te stellen waarbij de bestemming voor het geraamde 

bedrag à € 60.000 (punt 30) wordt aangepast naar “Ondersteuning gebiedsproces met 

gebiedsregisseur in het zoekgebied Zwartsluis binnen het kader van de RES”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van gemeente Zwartewaterland 
van 10 november 2022 

 
De gemeenteraadsfracties van, 
CDA, R.D. van Zandwijk 
BGZ, L.K. Felix 



 
De fracties van het CDA en BGZ dienen een amendement in over frequenter PMD-afval 
ophalen.  

 
Amendement frequenter PMD-afval ophalen 

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 10 november 2022 

 
Gelezen het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en het 
document Kosten PMD Inzameling 
 
Overwegende dat: 

- Voor veel inwoners het wenselijk is dat de ‘oranje’ PMD-container frequenter geleegd 

wordt,  

- Frequenter leeghalen van de PMD-container bij kan dragen aan het beter scheiden van 

het afval. Dit is beter voor het milieu en kan de kosten van afkeur beperken. 

- Frequenter leeghalen van de PMD-container bij kan dragen in het hergebruik van plastic 

in plaats van het verbranden in afvalverbrandingsovens. 

 
Besluit: 

- Aan het raadsbesluit de volgende bullit toe te voegen: 

o In te stemmen met een incidentele bijdrage à €40.000 uit de algemene reserve of 

de reserve afvalstoffenheffing ter dekking van het frequenter (van 1x per 4 weken 

naar 1x per 3 weken) ophalen van PMD-afval als pilot in 2023. Daarnaast de pilot 

evalueren in 2023 en bij een positieve uitkomst de structurele dekking van het 

frequenter ophalen van PMD-afval te betrekken bij het opstellen van de 

Kadernota 2024-2027. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van gemeente Zwartewaterland 
van 10 november 2022 

 
De gemeenteraadsfracties van, 
CDA, R.D. van Zandwijk 
BGZ, L.K. Felix 
 
De fracties van PvdA, SGP, CU, BGZ en het CDA dienen een motie in over sociaal 
noodfonds voor energieregelingen.  
 
Motie sociaal noodfonds voor energieregelingen  

 
De raad van de gemeente Zwartewaterland bijeen op 10 november 2022. 

 
Constaterende dat:  

- Door de hoge inflatie en hoge energierekening steeds meer alleenstaanden en gezinnen 
moeite hebben met het betalen van de rekeningen; 

- Dit steeds vaker de groep mensen betreft met een inkomen van boven de 120% van de 
bijstandsnorm;  



- Er voor deze groep (>120%) te weinig aandacht is, hetzij doordat zij de weg naar hulp 
niet kennen of dat zij buiten bestaande regelingen vallen; 

- Het moeite hebben met het betalen van de rekeningen kan leiden tot structurele 
financiële problemen; 

 
Van mening dat:  

- Financiële problemen kunnen leiden tot serieuze gezondheidsklachten; 

- Gezondheidsklachten nadelige gevolgen hebben voor het inkomen waardoor er een 
vicieuze cirkel ontstaat; 

- Nu geen financiële ondersteuning bieden leidt tot grotere financiële problemen in de 
toekomst; 

 
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:  

- Aanvullend op de energietoeslag van het rijk een sociaal noodfonds voor 
energieregelingen op te zetten; 

- Hiervoor een bedrag van 200.000 euro, inclusief uitvoeringsbudget, beschikbaar te 
stellen uit de algemene reserve; 

- De uitvoering neer te leggen bij de wethouder (sociale of financiële zaken) en daarbij de 
volgende kaders te stellen: 

o Bestemd voor alleenstaanden en gezinnen met een inkomen tussen 120% en 
150% van de bijstandsnorm; 

o Het aantonen van sterk gestegen energielasten onderdeel uitmaken van de 
toekenning; 

- De gemeenteraad te informeren over het gebruik van deze regeling. 
 
De fracties van: 
PvdA, D.J. Hoekman 
SGP, W.th. Bisschop 
CU, A. Kijk in de Vegte – Floor 
BGZ, H. Fijn-Bulten 
CDA, R.D. van Zandwijk 
 
Besluit: het amendement ‘ondersteuning duurzaamheidsinitiatieven zoekgebied Zwartsluis’ 
wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  
 
Besluit: het amendement ‘frequenter PMD-afval ophalen’ wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
 
Besluit: conform besluit.  
 
Besluit: het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
Besluit: de motie ‘sociaal noodfonds voor energieregelingen’ wordt met algemene stemmen 
aangenomen.  
 
Besluit: conform besluit.  



 
8. Raadsvoorstel vaststellen herontwikkeling bestemmingsplan Roskam en Klaver 

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

 
9. Raadsvoorstel Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2023-2030 

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

 
10. Raadsvoorstel Benoeming en ontslag lid Auditcommissie  

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

 
11. Brief wethouder Rietman van 14 juli 2022 over Communicatie over windinitiatief door 

OKG (bijlage) en tijdslijn gesprekken  
 
Besluit: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.  
De tijdslijn (verzoek van BGZ deze uit te breiden met dec 2019- dec 2020) kan worden 
betrokken bij de behandeling van het Raadsvoorstel Beantwoordingsbrief OKG tijdens de 
raadsvergadering van 24 november 2022.  

 
12. Lijst ingekomen stukken 

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

13. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
14. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


