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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 15 december 2020 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

H. Rietman, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 51 

JOIN-nummer : 10018 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 december 2020 

   
Besluit BenW : Akkoord 

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB  Inzet communicatiemiddelen  

JOIN-nr. 9990  
Voorstel: 

1. Actief in te zetten op een efficiënter gebruik van social media en dit na 6 
maanden evalueren 

2. Te onderzoeken welke middelen het beste aansluiten bij het mediagebruik van 

de doelgroepen  
3. De resultaten mee te nemen in een nog op te stellen communicatievisie  

4. Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten het medium Podcast uit te proberen  
Besluit: aanhouden 

Strategie en 
Control  

 
GK  Wabo Uitvoeringsprogramma 2021  

JOIN-nr. 9980  

1. Wabo Uitvoeringsprogramma (WUP) 2021 vaststellen. 
2. In te stemmen met extra inzet op zowel vergunningverlening (0,5 fte) als 

handhaving (0,4 fte) 

3. In te stemmen met de te verwachten extra kosten ad € 80.000. 
4. De Raad middels de raadsbrief te informeren dat de begroting 2021 met dit 

bedrag wordt overschreden. 
5. De extra kosten voor handhaving m.b.t. Huisvesting Arbeidsmigranten te 

betrekken bij de beleidsnota 'Huisvesting Arbeidsmigranten'. 

6. In te stemmen met de inhaalslag van de Omgevingsdienst en de bijbehorende 
keuzes. 

7. In te stemmen met de explain 'juridische aspecten Vergunningverlening en 
Juridische aspecten Toezicht en Handhaving. 

8. Informeren van gedeputeerde Staten over het WUP door middel van 
bijgevoegde brief; 

9. De raad informeren via bijgevoegde raadsbrief 

Besluit: conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening  

 
GK  Wijzigingen verordening Sociaal Domein Gemeente Zwartewaterland  

JOIN-nr. 9985  

Voorstel: 

1. In te stemmen met de wijzigingen van de verordening Sociaal Domein 
Gemeente Zwartewaterland 2020;  

2. De wijzigingen van de verordening Sociaal Domein Gemeente Zwartewaterland 
2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit: conform advies besloten 

Sociaal Domein  
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GK  Inkoop Wsw-dienstverlening TIEM  

JOIN-nr. 9999  
Voorstel: 

1. Het aanwijzingsbesluit Zwartewaterland / TIEM B.V. vast te stellen.  

2. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Wsw 2021 e.v. en deze te 
ondertekenen. 

3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst Wsw 2021 en deze te 
ondertekenen. 

4. Kennis te nemen van het financieringsmodel Wsw TIEM 2021 en de toelichting 

hierop.  
De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit: conform advies besloten 

Sociaal Domein  

 
GK  Prestatieafspraken 2018 - 2021, jaarschijf 2021  

JOIN-nr. 9906  
In te stemmen met het concept van de prestatieafspraken voor het jaar 2021; de 

afspraken tevens accorderen als ‘bod op de Woonvisie’. 
Besluit: conform advies besloten  

Externe 
Dienstverlening   

 
MS  Aanpassing tarief voor zendmasten in de Grondprijzenbrief 2020  

JOIN-nr. 10000  

Voorstel: Het tarief voor het plaatsen van zendmasten op gemeentegrond 
verhogen naar € 4.000 per mast per jaar. 

Besluit: conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening   

 
MS  Uitfasering Segment Midden  

JOIN-nr. 9939  
Voorstel: 

1. In te stemmen met het niet toelaten van nieuwe aanbieders specialistische 

jeugdhulp tot de raamovereenkomst Jeugdhulp 2021 vanaf heden tot 31 december 
2021. 

2. In te stemmen met uitfasering van het Segment Midden per 1 mei 2021. 
Besluit: conform advies besloten 

Sociaal Domein   

 
HR  Raad informeren over brief van initiatiefnemer en ontwikkelaar pilot zon 

Hogeboom  

JOIN-nr. 9982  
Voorstel: 

Akkoord gaan met het versturen van raadsbrief en ingekomen brief als bijlage. 

Besluit: conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening  

 


