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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 22 september 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 

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

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 39 

JOIN-nummer : 9712 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 september  
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB  Lotgenotencontact  

JOIN-nr. 9686  

1. In te gaan op het voorstel van de Rijksuniversiteit Groningen in het bieden van 
psychosociale hulp door:  

   a. Een kosteloze (online) rouwbehandeling voor nabestaanden van wie een 

dierbare is overleden tijdens de coronacrisis  
   b. Het in samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een 

lezing over corona en onverwerkte rouw  
2. In samenwerking met lokale instanties en organisaties zoals de kerken 

inventariseren of er behoefte is aan laagdrempelige activiteiten waar je met 

lotgenoten kunt praten.  
3. Met deze activiteiten aan te sluiten bij de periode ‘aandacht voor elkaar’ die het 

kabinet aftrapt op 6 oktober 2020 
4. Te starten met een gespreksgroep voor inwoners die zich gemeld hebben naar 

aanleiding van de eerder gedane oproepen 

5. Beschikbaar stellen van een budget van € 15.000 voor uitvoering van de 
activiteiten in het kader van deskundige hulpverlening en de dekking zoals 

benoemd in dit voorstel  
Besluit: Conform besloten 

Strategie en 
Control /Alieke 
Landsman  

 
GK  Advies toegankelijkheid gemeentelijk loket  

JOIN-nr. 9685  

1. Kennis te nemen van het ongevraagde advies van de adviesraad Sociaal Domein 
over de toegankelijkheid van de Centrale Toegang.   

2. Niet in te stemmen met het advies om de doelgroep statushouders en mensen 
met een sociale achterstand te inventariseren en hier direct een cliëntondersteuner 

aan te koppelen.    

3. In te stemmen met de brief aan de adviesraad Sociaal Domein en deze te 
verzenden.   

4. In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief en deze aan de gemeenteraad te 
verzenden. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Mieke 
Tennekes-
Agema  
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GK  Tegemoetkoming huur sportaccomodaties  

JOIN-nr. 9609  
1: Kwijtschelden van huurlasten en gemiste inkomstenderving 

amateursportverenigingen over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (naar 
rato) 

2: Besluit over huurcompensatie in de periode van 1 juni tot 1 september nemen 
wanneer er meer duidelijkheid is over een eventuele 2 fase van de TVS of andere 

Rijksregeling. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Lianne van 
den Berg  

 
MS  Jaarverslag 2019 jeugd- en jongerenwerk  

JOIN-nr. 9353  
Via bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad het jaarverslag 2019 van Welzijn 

Mensenwerk over de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk te 
Zwartewaterland ter informatie aan te bieden. 

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
MS  Motie eerlijke financiële verhoudingen op VNG ledenraadpleging 25 

september 2020  
JOIN-nr. 9684  

1. De tekst in de bijgaande resolutie 'eerlijke financiële verhoudingen' te 
onderschrijven 

De bij de resolutie behorende motie op de ledenraadpleging van de VNG op 25 

september a.s. te onderschrijven. 
Besluit: Conform besloten 

Strategie en 
Control /Ben 
Winkelman  

 
MS  Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Zwartewaterland  

JOIN-nr. 9665  

1. 1. Het bijgevoegde integraal huisvestingsplan ‘Ruimte voor ontwikkeling’ ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.  

   2. De financiële consequenties van fase 1 en 2 van het ihp te verwerken in de 
programmabegroting 2021-2024. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
HR  Vaststellen bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt  

JOIN-nr. 9594  

1. Het bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt voor vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad voor te stellen om de indieners van de zienswijzen te 
antwoorden conform bijgevoegde zienswijzennota. 

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing in de nota 
zienswijzen 

 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  
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HR  Uitspraak op beroep m.b.t. geitenhouderij Oude Wetering 140 in 

Mastenbroek.  
JOIN-nr. 9585  

1. Geen hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank (pro forma 
hoger beroep intrekken). 

2. Volgens de overwegingen in de uitspraak vergunningaanvrager verzoeken de 
Obm-aanvraag op zodanige wijze aan te vullen dat deze tevens betrekking heeft 

op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met artikel 2.1.7a van de 

Omgevingsverordening Overijssel. 
3. Indien deze aanvulling tijdig wordt ingediend, de gevraagde 

Omgevingsvergunning in zijn geheel te weigeren. 
4. Indien deze aanvulling niet tijdig wordt ingediend, de obm-aanvraag buiten 

behandeling laten. 

Uitvoering geven aan punt 2 t/m 4 zodra de Raad van State de uitspraak van de 
rechtbank Overijssel bevestigt. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Bert Boers  

 


