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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 26 januari 2021 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

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

 

 

 

 

Openbaar   

 

Weeknummer : 4 

JOIN-nummer :  

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 januari 2021 

   
Besluit BenW : Akkoord 

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK  Convenant regionale samenwerking beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 2021-2022  

JOIN-nr. 10056  

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het convenant regionale samenwerking beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht. 
2. Het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang regio IJssel-Vecht met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking 

te laten treden. 
De burgemeester besluit: 

3. Wethouder Knol te machtigen om namens de gemeente Zwartewaterland 
bijgevoegd convenant te ondertekenen.  

Besluit: Conform advies besloten 

Sociaal Domein  

 
GK  Woonbehoefteonderzoek 2020  

JOIN-nr. 9970  
● Kennisnemen van het onderzoeksrapport 

 ● De uitkomsten van het onderzoek toepassen bij de besluitvorming met 

betrekking tot nieuwbouw van woningen 
 ● Het rapport ter kennis brengen van de gemeenteraad 

Besluit: Akkoord met redactionele aanpassing 

Externe 
Dienstverlening  

 
MS  Uitvoeringsprogramma Werken & Projecten 2021  

JOIN-nr. 10066  
1.  Het uitvoeringsprogramma 2021 Werken in de openbare ruimte vast te stellen; 

2. Het in het GRP geplande budget voor 2021 van € 1.000.000,-  en 
investeringskredieten voor vervanging van wegen, kunstwerken en speeltoestellen 

van totaal € 2.000.000,- en investeringskrediet voor vervanging van 

oeverconstructies van € 1.250.000,- vrij te geven om de uitvoeringsopgaven uit te 
voeren én de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 

3. De portefeuillehouder M. Slingerland te mandateren, mocht er vertraging 
optreden in projecten en/of financiele ruimte ontstaan, een weg vanuit het 

meerjarenprogramma wegen op de uitvoeringslijst 2021 te zetten. 
4. Om de raad te informeren over het uitvoeringsprogramma Werken & Projecten 

2021 middels bijgevoegd raadsinformatiebrief. 

Besluit: Conform advies besloten 

Beheer  
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MS  Evaluatie reclamebelasting Ondernemersfonds Kernzone Genemuiden  

JOIN-nr. 10077  
1. Instemmen met de concept raadsbrief over proces evaluatie reclamebelasting 

Ondernemersfond Kernzone Genemuiden. 

2. Raadsbrief aan de gemeenteraad verzenden. 
Besluit: Conform advies besloten 

Interne 
Dienstverlening 

 
MS  Buitenruimteplan bewegen, ontmoeten, spelen en sporten  

JOIN-nr. 10072  

1. Het bijgevoegde raadsvoorstel aanbieden aan de raad. In het raadsvoorstel is 
het volgende besluit opgenomen: 

    ● Vaststellen van het Buitenruimteplan: bewegen, ontmoeten spelen en sporten 
(BOSS). 

Besluit: Conform advies besloten 

Beheer  

 
MS  Overzicht grondverkopen 4e kwartaal 2020  

JOIN-nr. 10062  
Met de bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de grond- en 

vastgoed verkopen in het 4e kwartaal 2020. 

Besluit: Conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening  

 
MS  Benoemen wethouder Slingerland als bestuurder en wethouder Knol als 

plv bestuurder in het bestuur van GR SSC ONS  

JOIN-nr. 10086  

1. Wethouder Slingerland te benoemen tot bestuurder in het bestuur van GR SSC 
ONS 

2. Wethouder Knol te benoemen tot plv bestuurder in het bestuur van GR SSC ONS  
3. Middels de bijgevoegde brief het besluit van uw College ter kennis te brengen 

van het bestuur van GR SSC ONS 

Besluit: Conform advies besloten 

Interne 
Dienstverlening  

 
HR  Schetsontwerp nieuwbouw 45 sociale huurwoningen De Meente te 

Genemuiden  

JOIN-nr. 10082  

1. een positieve grondhouding aan te nemen t.a.v. het schetsontwerp Nieuwbouw 
Sociale huurwoningen De Meente (G19428, d.d. 2-12-20) onder voorwaarden; 

2. dat de afwijking van het stedenbouwkundig toetsingskader (vastgesteld door uw 
college op 18-03-19), onder de voorwaarden uit bijlage 5 akkoord is; 

3. dat het uitgangspunt is dat de bestemming Maatschappelijk blijft en dat hierover 

afstemming plaatsvindt met Wetland Wonen, voorafgaand aan het indienen van de 
aanvraag voor de uitgebreide omgevingsvergunning; 

4. dat er een anterieure overeenkomst wordt afgesloten met de gemeente, 
voorafgaand aan het indienen van de aanvraag voor de uitgebreide 

omgevingsvergunning;  
5. dat in de anterieure overeenkomst wordt opgenomen, dat plankosten worden 

verrekend en dat eventuele planschade afgewenteld wordt op Wetland Wonen; 

6. de raad te informeren over het schetsontwerp, de vervolgstappen en de 
planologische procedure middels bijgevoegde raadsbrief. 

Besluit: Conform advies besloten 

Externe 
Dienstverlening  

 


