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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 1 september 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 

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

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 36 

JOIN-nummer : 9634 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 25 augustus 2020 
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB  Aanvraag Sing Inn Genemuiden  

JOIN-nr. 9616  

1. Kennis te nemen van de aanvraag om een (kerkelijke) Sing Inn te organiseren; 
In te stemmen met het verlenen van een evenementenvergunning voor de Sing 

Inn op 4 september 2020 onder voorwaarden.  

Besluit: Niet conform besloten, In overleg treden met initiatiefnemers 

Beheer 
/Antoinet 
Tutein-
Nolthenius  

 
GK  Beschut werk 2020-2022  

JOIN-nr. 9611  
1. Kennis te nemen van de notitie    

    ‘Beschut werk 2020-2022’. 
2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze 

    rondom beschut werk: 
  ● In de periode 2020-2022 jaarlijks (op basis van het aantal positieve adviezen) 

het aantal beschutte werkplekken realiseren tot het aantal zoals is vastgesteld in 

de ministeriële regeling.  
 ● Geen additionele werkplekken boven het aantal zoals is vastgesteld in de 

ministeriele regeling realiseren.  
 ● Vooralsnog uitgaan van tijdelijke dienstverbanden in een periode van maximaal 

3 jaar op grond van het minimumloon. Er worden geen minimale of maximale 

ureneisen gesteld.  
 ● Naast een vergoeding voor interne begeleiding en/of werkplekaanpassingen, 

tijdelijk externe jobcoaching inzetten ter bevordering van de duurzaamheid van de 
plaatsing bij een reguliere werkgever.  

 ● Het formele werkgeverschap zoveel mogelijk beleggen bij reguliere 
werkgevers/instellingen en indien dit niet haalbaar blijkt, bij TIEM Zwolle (al dan 

niet via detachering of bij TIEM zelf). 

 ● Een pilot uitvoeren om de doorstroom van dagbesteding naar beschut werk te 
realiseren.  

3. Gemeenteraad te informeren middels 
    bijgevoegde raadsbrief en aanvullende 

    bijlagen.   

4. Een kopie van de raadsbrief en bijlagen te  
    versturen aan de Adviesraad Sociaal Domein. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Mieke 
Tennekes-
Agema  
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GK  Beleidsregels re-integratie en loonkostensubsidie, Wet taaleis en 

tegenprestatie  
JOIN-nr. 9593  

1.De beleidsregels Re-integratie en Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente 
Zwartewaterland 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

beleidsregels re-integratie en Loonkostensubsidie gemeente Zwartewaterland 
2018.  

2.De beleidsregels tegenprestatie naar vermogen gemeente Zwartewaterland 2020 

vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels 
Tegenprestatieregeling.  

3.De Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Zwartewaterland 2020 vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregels Wet Taaleis Zwartewaterland. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Pietrix Jorna  

 
GK  Beleidsregels Participatiewet Terugvordering & Verhaal, Boete en BBZ  

JOIN-nr. 9171  
1. De beleidsregels terugvordering, invordering, kwijtschelding en verhaal  

gemeente Zwartewaterland 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 

het Debiteurenplan gemeente Zwartewaterland 2010.  
2. De beleidsregels bestuurlijke boete gemeente Zwartewaterland 2020 vast te 

stellen.  
De beleidsregels onderzoek BBZ 2004 vast te stellen. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Pietrix Jorna  

 
HR  Ter visie leggen ontwerp bestemmingsplan De Wolvenjacht  

JOIN-nr. 9575  
Het ontwerp bestemmingsplan 'Wolvenjacht Zwartsluis' zes weken ter inzage 

leggen voor zienswijzen 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Ingrid 
Boerman  

 


