
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

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

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

 
Aanwezige leden van de raad: 
K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), K. Kolk (SGP),  
N. Veerman (SGP), B. van Marle (SGP), T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), 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),  
T.K. Kerssies (CDA) en J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: A. Beens (SGP) en J. de Velde (CU) 
 
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 A. Broer spreekt in over windinitiatief OKG in de polder Mastenbroek; 
De heer J.J. Gobius du Sart spreekt in over: 
-     zijn mail van 27 oktober 2022 over het vertrouwen in het college (lijst ingekomen stukken 
7); 
- Raadsvoorstel beantwoordingsbrief OKG (agendapunt 8). 
De heer R. Breman spreekt in over: 
- het windinitiatief OKG in de polder Mastenbroek; 
- Vertrouwen in het college 
De heer A. Faber spreekt in als coördinator van de Weidevogelgroep IJsseldelta over OKG-
windmolens in Mastenbroek; 
De heer W. van Enk spreekt in over windinitiatief van de OKG in de polder Mastenbroek. 
De heer A. Kok spreekt in over windinitiatief van de OKG in de polder Mastenbroek. 
De heer B. Selles spreekt in over windinitiatief van de OKG in de polder Mastenbroek. 
 



 
 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2022 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De heer L.K. Felix stelt namens de fractie van BGZ vragen over de Bouwstop/Procedure 
Gildenweg 1 te Hasselt.   
 

7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Beantwoordingsbrief OKG 

 
Besluit: Het college heeft met instemming van de raad het raadsvoorstel ingetrokken. 
 
De fracties van de VVD, het CDA en BGZ hebben het vertrouwen in wethouder Rietman 
opgezegd.  
 
De voorzitter van de raad trekt de conclusie dat de wethouder de steun van de meerderheid 
van de raad nog heeft. 
 
Wethouder Rietman gaat nadenken over hetgeen in gezegd en komt later met een reactie. 

 
9. Raadsvoorstel Subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023 

 
Besluit: het voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 december 2022. 

 
10. Raadsvoorstel Najaarsnota 2022 

 
Besluit: het voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 december 2022. 

 
11. Raadsvoorstel kredietaanvraag voor realisatie fietspad, wegen en rotonde in 

Zevenhont-Midden en Zevenhont-Zuid 
 

Besluit: het voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 december 2022. 
 

12. Raadsvoorstel vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 
2023 
 
Besluit: het voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 december 2022. 

 



13. Raadsvoorstel Regelement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Zwartewaterland 2022 

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

14. Raadsvoorstel Verordening agendacommissie 
 

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

 
15. Raadsvoorstel burgerraadsleden raadsperiode 2022-2026 
 

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

 
16. Raadsvoorstel verordening op de informatiecommissie 

 
Besluit: het voorstel wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 8 december 2022. 

 
17. Lijst ingekomen stukken 

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

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

 
19. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:10 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


