GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING

DONDERDAG 25 MAART 19.30 UUR
ALGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal worden gehouden. De raadsvergadering zal te beluisteren
zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook worden gestreamd en is te
volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

17 maart 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
VASTSTELLING BESLUIT BELEIDSREGELS
TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE
KOSTEN (TONK) GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

T. 14 038
E. info@zwartewaterland.nl
I. www.zwartewaterland.nl

OPENINGSTIJDEN
LET OP: HET GEMEENTEHUIS IS ALLEEN
OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN
GEEN AFSPRAKEN BURGERZAKEN

In verband met de verkiezingen kunnen er in de week
van 15 tot en met 19 maart GEEN afspraken gemaakt
worden voor Burgerzaken.
Uitsluitend voor een aangifte van geboorte of aangifte
van overlijden kunt u een afspraak maken.

MAAK DIGITAAL EEN AFSPRAAK VIA
WWW.ZWARTEWATERLAND.NL
WILT U EEN PASPOORT OF RIJBEWIJS AANVRAGEN
OF KOMT U VOOR ÉÉN VAN DE ANDERE DIENSTEN?
U KUNT VIA DE WEBSITE EEN AFSPRAAK MAKEN
VOOR ONDER ANDERE:
• Aanvraag of afhalen rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart
• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand of
basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rijbewijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van
de Gemeentewet, bekend dat het College op 9 maart 2021 de
beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) gemeente Zwartewaterland heeft vastgesteld.
De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) gemeente Zwartewaterland treden met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2021 in werking met ingang van 10 maart
2021.
De beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) gemeente Zwartewaterland is gepubliceerd in het
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland
en is te raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële
Bekendmakingen.
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

VASTSTELLING BESLUIT NADERE REGELS SUBSIDIE
FONDS EENMALIGE CULTURELE ACTIVITEITEN
GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van
de Gemeentewet, bekend dat het College op 9 maart 2021 de
Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten
gemeente Zwartewaterland heeft vastgesteld.
De Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten gemeente Zwartewaterland treden op 1 april 2021 in
werking. Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren van
incidentele culturele en cultuurhistorische activiteiten in Zwartewaterland. Het subsidieplafond van het Fonds is vastgesteld
op 15.000,- euro per jaar.
De Nadere regels subsidie Fonds Eenmalige Culturele
Activiteiten gemeente Zwartewaterland is gepubliceerd in het
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland
en is te raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële
Bekendmakingen.
Tegen betaling van de kosten is in het gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch
een afspraak te maken via T. 14 038.
Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u op de
afgesproken tijd aanwezig bent.
DIGITAAL WAAR DAT KAN
Wist u dat er steeds meer digitaal geregeld kan
worden, zonder dat u hiervoor naar het gemeentehuis
hoeft te komen? Dit kan o.a. voor het doorgeven van
een verhuizing maar ook voor het aanvragen van een
uittreksel.
ACTUELE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS
Actuele informatie over het coronavirus kunt u
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en
www.ggdijsselland.nl

VAARTUIGEN VERWIJDEREN VANAF 1 APRIL
IN VERBAND MET MAAISEIZOEN

Het maaiseizoen gaat binnenkort beginnen. Daarom
mogen er geen (roei)boten of andere obstakels in de
berm van het openbaar groen liggen. Heeft u een boot
of ander obstakel die nog op de wal ligt? Dan vragen
wij u uw boot op zijn laatst donderdag 1 april 2021
weg te halen. Of in het water af te meren. Zo vormen
de boten geen hinder bij de maaiwerkzaamheden.
LIGT DE BOOT OF ANDER OBSTAKEL OP VRIJDAG 2
APRIL 2021 NOG WEL IN HET OPENBAAR GROEN?
Dan wordt de boot of ander obstakel afgevoerd.
Ook boten die geheel of voor een deel onder water
liggen, moet u voor deze datum verwijderen. De
eigenaren kunnen hun afgevoerde bezit tegen
betaling van de verwijderingskosten weer ophalen.
De verwijderingskosten zijn € 75,00. Wanneer de
eigenaren zich niet melden, worden de boten verkocht
of vernietigd. De ontvangen koopsommen vervallen
in dat geval aan de gemeente Zwartewaterland.

GROF TUINAFVAL GRATIS INLEVEREN

Op drie zaterdagen in het voorjaar kunnen inwoners
van de gemeente Zwartewaterland gratis grof
tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is
op zaterdag 27 maart 2021.
INLEVERLOCATIE
Groenrecycling Wolfshagen
Wolfshagenweg 2A Hasselt
Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur

OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VERLENGING BESLISTERMIJN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
9 maart 2021
• Schering 47, 8281 JW te Genemuiden
voor het bouwen van een overkapping op het terrein t.b.v.
ontvangst en uitpakken goederen
Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht met zes weken te verlengen. Voor nadere
inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningen.
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
3 maart 2021
• Biezenstraat 8, 8281 JG te Genemuiden
voor het milieuneutraal veranderen van een tapijtbedrijf
4 maart 2021
• Katoenstraat 7-1, 8281 JZ te Genemuiden
voor het aanbrengen van gevelreclame
8 maart 2021
• Otterbeek 33, 8064 JJ te Zwartsluis
voor het verbouwen van de woning
9 maart 2021
• Nieuwstraat 7, 8061 GP te Hasselt
voor het vervangen van het glas
• Julianastraat 24d, 8064 CD te Zwartsluis
voor het plaatsen van een berging/overkapping
De 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 behandelen aanvragen.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van de inhoud van de aanvragen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
4 maart 2021
• Pieperweg 3, 8281 PJ te Genemuiden
voor het uitbreiden van recreatieve nevenactiviteiten
• Wycher van Russellstraat 46, 8061 CT te Hasselt
voor het tijdelijk plaatsen van een zorgunit naast de woning
5 maart 2021
• Industrieweg 5b, 8061 RB te Hasselt
voor het bewonen van een deel van het bedrijfspand
• Het Ambt 31, 8061 AL te Hasselt
voor het vernieuwen van een schuur
• Eikenlaan 68, 8061 JG te Hasselt
voor het plaatsen van een tijdelijke stacaravan
9 maart 2021
• Steenwetering 15, 8061 PS te Hasselt
voor het uitbreiden van de woning
• Lisdodde 35, 8281 KG te Genemuiden
voor het uitbreiden van de woning
• Cellemuiden 28, 8061 RR te Hasselt
voor het renoveren van het gemaal
10 maart 2021
• Zandwinning Polder Mastenbroek te Hasselt
voor het natuurvriendelijk inrichten van de oostoever
• Ridderstraat 23, 8061 GH te Hasselt
voor het bouwen van een fietsschuurtje/berging
• Sisalstraat 35, 8281 JJ te Genemuiden
voor het uitbreiden van de kantine
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, 17 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

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. Dit kan zowel digitaal zijn als fysiek op het gemeentehuis.

DE BESPREEKPUNTEN OP 25 MAART ZIJN:
• Raadsvoorstel Benoeming leden raad van toezicht
Stichting op Kop
Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Deze
stichting kent een Raad van Toezicht. De leden van deze Raad
worden benoemd door de gemeenteraden van Steenwijkerland
en Zwartewaterland. Op 1 februari 2021 liep de zittingsperiode
van twee leden van de Raad van Toezicht af. Een lid, de heer A.
Dul, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede periode en wordt voorgedragen voor herbenoeming. Als nieuw te
benoemen lid wordt de heer R. Peters voorgedragen. Indien de
gemeenteraden van zowel Steenwijkerland als Zwartewaterland
instemmen met de benoemingen, dan zullen deze met terugwerkende kracht per 1 februari 2021 ingaan en gelden voor een
periode van vier jaar tot 1 februari 2025. Het college adviseert
de raad hiermee in te stemmen.
• Brief college van 18 januari 2021 over Schetsontwerp 45
sociale huurwoningen ‘De Meente’ (onder voorbehoud)

MEER INFORMATIE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de vergaderstukken downloaden.
RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST 18 MAART AANVANG
20.30 UUR MET WETLAND WONEN
Deze informatiebijeenkomst zal digitaal plaatsvinden. U bent in
de gelegenheid om mee te luisteren. Het is echter niet mogelijk
om in te spreken of mee te praten. Wanneer u deze informatiebijeenkomst digitaal wilt bijwonen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffie. U ontvangt dan nadere gegevens. De griffie
is het beste te bereiken via griffie@zwartewaterland.nl, maar
bellen kan ook op maandag t/m donderdag via T. 14 038. De
griffie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 18
maart 12.00 uur.
Hasselt, 17 maart 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

