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OPENINGSTIJDEN  
LET OP: HET GEMEENTEHUIS IS ALLEEN 
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of komt 
u voor één van de andere diensten? Maak dan 
telefonisch een afspraak via T. 14 038. 
Het is momenteel erg druk en wij kunnen u niet 
altijd direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl. 
Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen 
wij u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 

ACTUELE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS 
VAN DE GGD EN OP ZWARTEWATERFM
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

Radiouitzending Zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft op donderdag tussen 
19:00 en 20:00 uur in de uitzending op Zwartewa-
terfm een update over de stand van zaken in Zwar-
tewaterland. U kunt dit beluisteren via frequentie: 
107.3FM, op de kabel op 104.1FM of live meeluiste-
ren op www.zwartewaterfm.nl 

Alle uitzendingen kunt u ook op een later 
moment terug luisteren via ‘uitzending gemist’ 
op www.zwartewaterfm.nl

GEMEENTERAAD 
RAADSVERGADERING
Donderdag 25 juni (LET OP!) 19:00 uur

ALGEMEEN
De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering 
fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente 
Zwartewaterland. In verband met de coronamaatregelen en 
de maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is 
fysieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering 
niet mogelijk. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via 
ZwartewaterFM maar zal ook live worden gestreamd en kan 
gevolgd worden via:
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream
Wanneer vanwege gewijzigde omstandigheden toch besloten 
wordt deze vergadering digitaal te houden, wordt u hierover 
via de media geïnformeerd. 

INSPREKEN
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander 
onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij 
de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 12:00 uur op de 
dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of  
E. griffie@zwartewaterland.nl
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een 
passende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens 
een raadsvergadering.  

DE BESPREEKPUNTEN OP 25 JUNI
(AANVANG 19.00 UUR!) ZIJN:
• Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake 

jaarverantwoording 2019 (hamerstuk)
De auditcommissie heeft overleg gehad met de accountant 
en ambtelijke adviseurs. Naar aanleiding hiervan heeft zij 
een advies opgesteld aan de raad over de jaarverantwoording 
2019. Het college stelt de raad voor het accountantsverslag 
voor kennisgeving aan te nemen en een vervolg te geven aan 
de geconstateerde kosten Jeugdwet en WMO.

• Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2019 (hamerstuk)
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeen-
tewet, voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen 
en indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de 
mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2019 
en het daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd 
opgenomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze 
vast te stellen.
• Raadsvoorstel Kadernota 2021-2024 2e termijn 
In het raadsvoorstel Kadernota 2021-2024 wordt het 
beleidsmatige en financiële kader voor de periode 2021-2024 
vastgesteld. De Kadernota is een beknopt document waarin 
vooral op de wijzigingen in bestaand beleid en de invulling 
van nieuw beleid wordt ingegaan. Het college adviseert de 
gemeenteraad deze vast te stellen. 
• Raadsvoorstel aansluiting gemeente Zwartewaterland 

bij SSC ONS 
Het Shared Service Center Overheid en Service is een  
samenwerkingsverband in de regio Zwolle op het gebied van 
ICT, Inkoop-, Personeels- en Salarisadministratie. Gemeente 
Zwartewaterland wil graag aansluiten bij dit verband, temeer 
omdat het een aantal belangrijke voordelen oplevert. Hierbij 
kan gedacht worden aan het versterken van de bedrijfsvoe-
ring, het behouden of het verhogen van de kwaliteit en het 
verminderen van kwetsbaarheid. Het college adviseert de 
gemeenteraad toestemming te verlenen om toe te treden als 
partner in SSC ONS per 1 januari 2021. 
• Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten uitbreidingen 

bedrijventerrein Zevenhont
De gemeente Zwartewaterland is voornemens om bedrijven-
terrein Zevenhont uit te breiden. In het voortraject hiervoor 
zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en heeft de ge-
meente gesproken met betrokken partijen zoals bedrijven 
en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een concept Nota 
van Uitgangspunten (NvU). Het college heeft de concept NvU 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het college stelt, 
naar aanleiding van de inspraken, de raad voor de NvU in een 
aantal gevallen (redactioneel) aan te passen en vast te stellen.
• Raadsvoorstel Ontwerp-Omgevingsvisie 

Zwartewaterland vrijgeven voor inspraak
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn 
gemeenten verplicht een omgevingsvisie te hebben. In twee 
participatierondes is samen met de samenleving nagedacht 
over wat belangrijk is voor de toekomst van Zwartewaterland. 

Via diverse kanalen, zoals een spread in de Stadskoerier 
en het verspreiden van een persbericht, zijn inwoners van 
de gemeente regelmatig op de hoogte gehouden van het 
Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland. Het college 
adviseert de raad de formele inspraakprocedure voor de 
omgevingsvisie te starten. De Ontwerp Omgevingsvisie 
Zwartewaterland zal dan gedurende 6 weken, van 1 september 
tot 12 oktober 2020, ter inzage liggen.
• Raadsvoorstel Beheerplan Oeverconstructies
Voor het jaarlijks beheer en onderhoud van oeverconstructies 
is een beheerplan opgesteld. In dit plan wordt het gewenste 
kwaliteitsniveau, het jaarlijks onderhoudsbudget en de 
vervangingsinvesteringen voor de periode 2021 – 2030 
vastgesteld. Het plan geeft inzicht in het noodzakelijk 
onderhoud voor de eerste 5 jaar, financieel dekkingsplan 
voor 10 jaar en een financiële doorkijk voor de komende 50 
jaar. Het vaststellen van beheerplannen en bijbehorende 
middelen is een bevoegdheid van de raad. 
• Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening
Het college stelt de raad voor een nieuwe (geactualiseerde) 
Algemene Subsidieverordening vast te stellen, met 
gelijktijdige intrekking van huidige verordening uit 2010. 
In de nieuwe verordening staan uitsluitend de belangrijkste 
algemene regels en zijn onder andere subsidiebegrippen 
vereenvoudigd en is de verantwoordingsstructuur verbeterd.
• Raadsvoorstel Dashboard 1e kwartaal 2020  

Sociaal Domein
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten 
van het Sociaal Domein over het eerste kwartaal 2020 en 
de financiële verwachtingen voor de rest van het jaar 2020. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit 
Dashboard.

MEER INFORMATIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de 
vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 24 juni 2020 

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

BEKENDMAKING UITSCHRIJVING BRP
Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) 
zijn de adresgegevens van de volgende persoon ambtshalve 
gewijzigd in: ‘Onbekend’.

Hasselt: D. Elias per 18-05-2020

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende 
tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift 
moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum 
waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de 
beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom 
u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het 
bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 
8060 AA, Hasselt.

BESLUIT WIJZIGING 
VERORDENING STARTERSLENING
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van 
de Gemeentewet, bekend dat de Raad op 28 mei 2020 heeft 
besloten artikel 2 lid 1 van de Verordening Starterslening 
te wijzigen in die zin, dat de maximale kosten voor het in 
eigendom verkrijgen van een woning verhoogd worden tot  
€ 230.000,-

Het besluit treedt in werking op 25 juni 2020.

De wijziging van de Verordening Starterslening is gepubliceerd 
in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente 
Zwartewaterland en is te raadplegen op www.Overheid.nl  
met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Lokale 
wet- en regelgeving. Tegen betaling van de kosten is in het 
Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regeling 
verkrijgbaar.

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
• Hanzeweg 31, 8061 RC te Hasselt 

voor het oprichten van een bedrijf 
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 25 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op 
werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur. Gedurende de termijn van 
de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur 
schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. 
Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na 
telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter 
inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
11 juni 2020
• Zwolsedijk 2, 8061 RD te Hasselt 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

• Arembergerstraat 12, 8064 BD te Zwartsluis 
voor het verwijderen van asbest 

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
12 juni 2020
• Oude Wetering 124a, 8294 PA te Mastenbroek 

voor het plaatsen van een zorgunit 
• Hoogstraat 23, 8061 HA te Hasselt 

voor het realiseren van een schuur 
• Lier 19, 8281 MR te Genemuiden 

voor het verbouwen en uitbreiden van de woning 
15 juni 2020
• Slangenweg 4, 8281 PK te Genemuiden 

voor het bouwen van een overdekt terras
17 juni 2020
• Wolweversgilde 21 en 23 te Hasselt 

voor het bouwen van een 2-onder-1 kapwoning
18 juni 2020
• Schoolstraat 8-10, 8064 DK te Zwartsluis voor het verbouwen 

en uitbreiden van de werkplaats en kantoor 
Bovengenoemde aanvragen zijn op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Deze 
bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behan-
delen aanvragen. Belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
12 juni 2020
• Kokosstraat 20, 8281 JC te Genemuiden 

voor het bouwen van een opslagloods
16 juni 2020
• Prins Clausstraat 10, 8281 DC te Genemuiden 

voor het plaatsen van dakkapellen
17 juni 2020
• Brouwersgracht 8, 8061 GM te Hasselt 

voor het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler
• Kabel 35, 8281 NE te Genemuiden 

voor het wijzigen van kozijnen in de voorgevel
18 juni 2020
• Buiten de Enkpoort 9, 8061 HR te Hasselt 

voor het starten van een nagelstudio en tattoostudio 
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de 
procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen 
kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Hasselt, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

VERGUNNINGEN 

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
meldingen zijn ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Boerweg 8, 8061 PH te Hasselt 

voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning en een 
wagenberging binnen een melkveehouderij; zaaknummer 
Z2020-00005559

• Buiten de Venepoort 2, 8061 KM te Hasselt 
voor het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling ten 
behoeve van het keuren van ondergrondse brandstoftanks 
binnen een autobedrijf; zaaknummer Z2020-00006293

• Klinkerweg (ongenummerd) te Hasselt 
voor het buiten gebruik stellen van een mestbassin; 
zaaknummer Z2020-00006040

• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden 
voor het starten van een machinefabriek; zaaknummer 
Z2020-00005655

De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieube-
heer en moeten voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen 
of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden 
gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, 
contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 
5525 1050).

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN


