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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 16 februari 2021 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 
H. Rietman, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 7 

JOIN-nummer :  

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 9 februari 2021 

   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK  Raadsbrief invulling sociaal beleid gedurende corona  

JOIN-nr. 10174  
1. In te stemmen met de concept raadsbrief inzake invulling sociaal beleid 

gedurende Corona 

2. Raadsbrief aan de gemeenteraad te verzenden  
Besluit: Conform advies besloten met redactionele aanpassing 

Sociaal Domein 

 
GK  Vaststellen besluit hogere grenswaarde geluid Dedemsvaartlocatie 

Hasselt  

JOIN-nr. 10159  
Het besluit hogere grenswaarde geluid Dedemsvaartlocatie Hasselt vast te stellen. 

Besluit: Conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening  

 
GK  Samenwerkingsovereenkomst 2021 IJsselheem  

JOIN-nr. 10135  
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2021 met IJsselheem ten 

behoeve van de subsidie-afspraken voor het ouderenwerk, 
mantelzorgondersteuning en Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk. 

2. Voor de Buurtkamer Plus een subsidie te verlenen van € 17.255,--. 

Besluit: Conform advies besloten 

Sociaal Domein  

 
GK  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Zwartewaterland 2021  
JOIN-nr. 10094  

1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwartewaterland 
2021 vast te stellen. 

2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwartewaterland 
2020 (inclusief bijlagen) in te trekken. 

Besluit: Conform advies besloten met redactionele aanpassing 

Sociaal Domein 

 
GK  Subsidieovereenkomst 2021 Stichting Welzijn De Meente  

JOIN-nr. 10097  
In te stemmen met de subsidieovereenkomst 2021 Stichting Welzijn De Meente 

Besluit: Conform advies besloten 

Sociaal Domein  

 
GK  Aanvraag verlenging Leegstandvergunning Wetland Wonen  

JOIN-nr. 10144  

De vergunning verlengen conform aanvraag 

Externe 
Dienstverlening   
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Besluit: Conform advies besloten 

 
MS  Stand van zaken Herverdeling uitkering gemeentefonds  

JOIN-nr. 10149  
1. Kennisnemen van de stand van zaken herverdeling gemeentefonds. 

2. In te stemmen met de Raadsbrief inzake de stand van zaken herverdeling 
gemeentefonds. 

Besluit: Conform advies besloten 

Strategie en 
Control  

 
MS  Uitbreiding aanwijzing toezichthouder Wet Kinderopvang  

JOIN-nr. 10133  

1. De directeur publieke gezondheid van de GGD IJsselland aanvullend op het 
collegebesluit van 28 juni 2011, aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in 

artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, specifiek voor het toezicht op de naleving 
van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde 

regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. 
2. De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of 

meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de 

directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader 
van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht 

op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde 
regels in de kinderopvang.  

3. De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om de 

bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit 
in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige 

vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het coronavirus ontstaat, een en 
ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. Het is 

toegestaan dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere 
medewerkers onder mandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen te geven. 

Besluit: Conform advies besloten 

Sociaal Domein  

 
MS  Planning Zomernota en Kadernota  

JOIN-nr. 10169  

1. Kennisnemen van de planning van de P&C-cyclus 2021 vast te stellen voor de 
Kader- en Zomernota. 

2. In te stemmen met uitgangspunten voor kadernota en meerjarenraming 2022-
2025 

Besluit: Conform advies besloten 

Strategie en 
Control  

 


