
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

19 januari 2023, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
2 februari 2023 
 

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

 
Aanwezige leden van de raad: 
K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), 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), 
B.K. Aalbers (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: 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 
 
Aanwezig namens de Provincie Overijssel: ir. A.P. Heidema (tot en met agendapunt 5) 
 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda en overdracht voorzitterschap aan plaatsvervangend voorzitter  

de heer K.J. Eenkhoorn 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Het voorzitterschap wordt overgedragen aan plaatsvervangend voorzitter de heer  
K.J. Eenkhoorn.  
 

3. Ingekomen stuk (KB) 
 
Bij Koninklijk Besluit van 14 december 2022 is op voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw benoemd met ingang van 14 januari 
2023 tot burgemeester van de gemeente Zwartewaterland de heer ing. E.J. Bilder.  
Griffier H.W. Schotanus – Schutte leest het Koninklijk Besluit voor.  
 

4. Beëdiging 
 
Nadat de heer A.P. Heidema, Commissaris van de Koning, de heer E.J. Bilder en de 
aanwezigen heeft toegesproken, wordt de heer E.J. Bilder door de Commissaris van de 



Koning, beëdigd.  
De heer E.J. Bilder legt de eed af.  
  

5. Toespraken  
De heer K. Huisbrink spreekt als voorzitter van de raadscommissie, die de aanbeveling tot 
herbenoeming van de burgemeester heeft voorbereid, de heer E.J. Bilder toe.  
De heer E.J. Bilder houdt een toespraak naar aanleiding van zijn beëdiging.  
 
Schorsing 
De vergadering wordt voor circa 30 minuten geschorst. Tijdens deze schorsing is 
gelegenheid om de heer E.J. Bilder te feliciteren met zijn herbenoeming tot burgemeester. 
Na de schorsing wordt de vergadering heropend door burgemeester E.J. Bilder.  
 

6. Spreekrecht burgers 
 
Er zijn geen insprekers. 

 
7. Besluitenlijst raadsvergadering 8 december 2022 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
9. Vragenhalfuur raadsleden 

 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

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

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

 
12. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur met het ambtsgebed. 

 
 


