
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

9 maart 2023, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
23 maart 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),  
N. Veerman (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), T.K. Kerssies (CDA) en 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: K. Kolk (SGP) en B. van Marle (SGP) 
 
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 

 
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend betreffende ‘Hulp aan slachtoffers 
aardbeving’. Deze wordt geagendeerd na de bespreekpunten als agendapunt 15. De agenda 
wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heer Drost spreekt in over Oplegnotitie Welstandscriteria. 
Mevrouw Holthuis spreekt in over Oplegnotitie Welstandscriteria. 
Mevrouw Buitenhuis spreekt in over Oplegnotitie Welstandscriteria. 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 2 februari 2023 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 



6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
Mevrouw H. Fijn – Bulten stelt namens de fractie van BGZ vragen over ‘Hangplek jongeren’, 
‘Nieuwe vormgeving gemaal Streukel’ en ‘Wachtlijsten huurwoningen’.  
De heer L.K. Felix stelt namens de fractie van BGZ, CDA en VVD vragen over ‘Vervolg nota 
hoger bouwen’. 
De heer Huisbrink stelt namens de fractie van de SGP vragen over ‘Verdeling politie inzet 
Oost-Nederland’.  
 

7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (brief college over Pacht toewijzing 
2023) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  

 
8. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (bijlage bij brief college inventarisatie 

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

 
9. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (bijlage grondprijsadvies Hasselt om de 

Weede 2023) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (openbare uitvraag ontwikkeling 

Hooibergenterrein Hasselt) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel Vaststelling ‘Oplegnotitie welstandscriteria 

duurzaamheidsmaatregelen beschermd stadsgezicht Hasselt’ 
 
Besluit: het voorstel wordt voor verdere behandeling doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 23 maart 2023.   

 
12. Raadsvoorstel Statutenwijziging en benoeming leden raad van toezicht stichting  

Op Kop 
 

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

 



13. Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) 
Zwartewaterland  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
14. Raadsvoorstel Verhoging starterslening 

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

 
15. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 
De fracties van CU, SGP, BGZ, CDA, PvdA en de VVD dienen een Motie vreemd aan de 
orde van de dag in betreffende ‘Hulp aan slachtoffers aardbeving’. 

 
Motie vreemd ‘Hulp aan slachtoffers aardbeving 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland bijeen in vergadering op 9 maart 2023 

 
Overwegende dat: 

• Er een aardebeving heeft plaatsgevonden in Turkije en Syrië met nu al ruim 45.000 
doden en met grote humanitaire gevolgen.  

• Er een tekort is aan alles: dekens, stroom, eten, tenten etc.  

• In Zwartewaterland al heel veel inzamelingsacties lopen om het leed van slachtoffers 
iets te verzachten. 

• De VNG haar leden oproept tot een bijdrage Giro555 – Turkije en Syrië d.d. 9 februari 
2023. 
 

Constaterende dat: 

• Er nú acute hulp nodig is in de vorm van opvang, tenten, eten en herstel van 
nutsvoorzieningen.  

• Dat op termijn hulp nodig is voor de wederopbouw van huizen en infrastructuur.  

• Dat elke hulp, van klein tot groot, broodnodig is. 
 

Verzoekt het College: 

• Per inwoner van Zwartewaterland 1 euro ter beschikking te stellen en te storten op giro 
555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving.  

• En dit bij de eerstvolgende bestuursrapportage formeel aan de raad ter besluitvorming 
voor te leggen, waarbij dekking plaatsvindt vanuit het begrotingsresultaat 2023 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 

 
Hasselt, 17 februari 2023 

 
De fractie van de CU, T. Spoelstra   
De fractie van de SGP, K. Huisbrink  
De fractie van BGZ, L.K. Felix 



De fractie van het CDA, R.D. van Zandwijk 
De fractie van de PvdA, D.J. Hoekman 
De fractie van de VVD, J.M.B.P. Smits 

  
Besluit: de motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
Besluit: conform voorstel 

 
16. Lijst ingekomen stukken van de vervallen raadsvergadering van 16 februari 2023 

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

17. Lijst ingekomen stukken van raadsvergadering van 9 maart 2023 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 
Ingekomen stukken nummer 1 (voortgang ontwikkelingen Bodewes) en nummer 20 
(Provinciaal Programma Landelijk Gebied) worden geagendeerd voor een 
informatiebijeenkomst.  
 

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

 
19. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


