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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 18 augustus 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 

H. Rietman, wethouder 
D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 34 

JOIN-nummer :  

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 juli 2020 
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Beantwoording artikel 40 vragen over lachgasgebruik Zwartewaterland  

JOIN-nr. 9530  

In de stemmen met de bijgevoegde concept beantwoording op de artikel 40 

vragen over lachgasgebruik in Zwartewaterland.  
Besluit: Conform besloten 

 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
GK1  Plan van aanpak toekomstvisie doordecentralisatie beschermd wonen  

JOIN-nr. 9503  
In te stemmen met het Plan van aanpak toekomstvisie doordecentralisatie 

beschermd wonen. 
Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
GK2  motie gemeenteraad Kerkrade over verhuurdersheffing  

JOIN-nr. 9546  

De motie ter kennis brengen van de gemeenteraad 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Frits van 
Voorst  

 
GK3 Mandaatbesluit Wet verplichte GGZ gemeente Zwartewaterland - GGD 

IJsselland  

JOIN-nr. 9518  
GGD IJsselland te mandateren om namens de gemeente Zwartewaterland het 

besluit te nemen om al dan niet een aanvraag voor de voorbereiding van een 

verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie (OM) in te dienen 
als bedoeld in het artikel 5.3 van de Wet Verplichte GGZ. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
GK4  Vervolgadvies Actieplan mantelzorg gemeente Zwartewaterland 2020  

JOIN-nr. 9539  
1. In te stemmen met het Actieplan Mantelzorg 2020. 

2. In 2020 geen wijziging door te voeren in de regeling mantelzorgcompliment. 
3. Nader advies over voortzetting regeling mantelzorgcompliment 2021 e.v. 

afwachten. 

4. In brief over mantelzorgcompliment 2020 aangeven dat deze manier van 
complimenteren dit jaar voor het laatst is. 

5. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de GGD IJsselland Beleving van 
de coronacrisis door mantelzorgers. 

Besluit: Conform besloten  

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  
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GK5  Uitvoeren inkoopproces regionale Risicoanalyse tool VTH  

JOIN-nr. 9552  
1. In te stemmen met bijgaand offerte verzoek t.b.v. de provinciebrede aankoop 

van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig 

onderhandse aanbesteding. 
2. A.  Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat en 

volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering van een risicoanalyse 
VTH-tool conform de 'offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool' inclusief 

programma van eisen, en het nemen van de bij de aanbesteding horende 

besluiten, waaronder het besluiten tot voorlopige en definitieve gunning voor de 
OD taken. 

B. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel mandaat te 
verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer 

te voeren. 
C. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het 

college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan medewerkers van 

de Provincie Overijssel toe te staan. 
D. Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken tot een 

maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer. 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Bert Boers  

 
GK6  Mandateren van een bevoegdheid en het verlenen van volmacht/ 

machtiging aan een niet-ondergeschikte (Wmo-hulpmiddelen)  

JOIN-nr. 9501  
Het college besluit: 

1. De directeur van RSR Revalidatieservice B.V. en/of zijn medewerkers het 

benodigde mandaat te verlenen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit. 
De burgemeester besluit: 

2. De directeur van RSR Revalidatieservice B.V. en/of zijn medewerkers volmacht 
en machtiging te verlenen voor het verrichten van (rechts)handelingen  

overeenkomstig bijgevoegd (concept) besluit. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
GK7  Verzoek tot ontslagverlening lid Adviesraad Sociaal Domein F.A. 

Broekroelofs  

JOIN-nr. 9502  

1. De heer F.A. Broekroelofs per 31 juli 2020 ontslag te verlenen als lid van de 
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland. 

De heer F.A. Broekroelofs te bedanken voor zijn inzet middels bijgevoegde brief. 
Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
MS1  Besluit op bezwaar aanwijzing parkeerverbodszone Groot Lageland 

Zwartsluis  

JOIN-nr. 9527  
Het bezwaar de heer S. Scheerhoorn ongegrond te verklaren; 

Het verkeersbesluit van 18 maart 2019 in stand te laten; 

De beslissing op bezwaar te verzenden aan bezwaarmaker 
Besluit: Conform besloten 

 

Externe 
Dienstverlening 
/Mente 
Bonestroo  

 
HR1  Ter inzage legging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER 

uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont.  
JOIN-nr. 9472  

1. De bijgevoegde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER 
‘Uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont’ conform de gemeentelijke 

inspraakverordening ter inzage te leggen. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Walter 
Leemreize  

 


