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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 3 juni 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 23 

JOIN-nummer : 8372 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 28 mei 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
GK  Aanpassing beleidsregels Inkomenscompensatie zorgkosten 2017  

JOIN-nr. 8333  
1. In te stemmen met de aangepaste ‘Beleidsregels inkomenscompensatie 

zorgkosten 2017 en verder’;  
2. De aangepaste beleidsregels te publiceren  

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Jaap Gernaat  

 
GK  Wijziging Wegsleepverordening gemeente Zwartewaterland  

JOIN-nr. 7902  
De concept Wegsleepverordening Zwartewaterland ter besluitvorming aan te 

bieden aan de raad 

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Elise 
Hoogendoorn-
Koster  

 
GK  Kredietaanvraag uitvoering komgrensmaatregel Vaartweg- Ter Wee - 

Zandvoortweg  
JOIN-nr. 8337  

1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 
de komgrensmaatregel van  

€ 725.000. Hiervan € 507.500 ten laste van de grondexploitatie Om de Weede te 
brengen en de jaarlijkse kapitaallast ten laste van het onderhoudsbudget wegen; 

De raad geheimhouding op te leggen voor de berekening van het 

uitvoeringskrediet. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Nicolette van 
den Poll  

 
MS  Beheerplan Spelen 2020-2023 en startnotitie Buitenruimteplan  

JOIN-nr. 8272  

1. In te stemmen met het beheerplan Spelen 2020-2023 en daarmee ook in te 
stemmen om speelplekken te onderhouden op het kwaliteitsniveau B van de 

CROW; 
2. De extra benodigde kosten voor het jaarlijks onderhoud á € 27.000 te betrekken 

bij de kadernota 2020; 

3. De vervangingskosten te dekken uit de opgenomen middelen in de 
meerjarenbegroting 2019-2021 voor Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen; 

4. In te stemmen met de startnotitie Buitenruimte Beweeg, Ontmoet, Sport en 
Speel; 

5. De startnotitie Buitenruimteplan en het beheerplan Spelen 2020-2023 en ter 

vaststelling aan de raad aan te bieden middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
Besluit: Conform advies. 

Beheer 
/Raymond 
Kroes  
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MS  Jaarverantwoording 2018  

JOIN-nr. 8355  
Voorstel: 

1. De Jaarverantwoording 2018, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, 

vast te stellen; 
2. De Jaarverantwoording 2018 middels bijgevoegd raadsvoorstel, via de 

auditcommissie, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden; 
3. De actualisatie van de grondexploitaties per 1januari 2019 conform het 

bijgevoegde rapport vast te stellen; 

4. Het rapport actualisatie ruimtelijke projecten vertrouwelijk ter inzage te leggen 
bij de jaarrekening; 

5. De gemeenteraad geheimhouding op te leggen over de inhoud van het rapport 
en de geheimhouding laten bekrachtigen door de gemeenteraad conform het 

bijgevoegde geheimhoudingsbesluit. 
6. Het persbericht vast te stellen; 

7. Kennis te nemen van het concept accountantsrapport. 

Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
/Janycka 
Schurink  

 
MS  Voormalig pachtperceel aan de Grintwal  

JOIN-nr. 8319  

Het pachtperceel gelegen aan de Grintwal, aan de pachter om niet in gebruik te 

geven. 
Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Astrid Doppert  

 
MS  Gemeentelijk onderwijskansenbeleid Zwartewaterland  

JOIN-nr. 8349  

Via bijgevoegd raadsvoorstel het gemeentelijk onderwijskansenbeleid ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
MS  Jaarverslag Wet Kinderopvang 2018  

JOIN-nr. 8348  
Bijgevoegd jaarverslag Wet Kinderopvang 2018     vast te stellen 

Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
MS  Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2017/2018  

JOIN-nr. 8307  
1. Instemmen met het leerplichtverslag schooljaar 2017/2018 

2. Het leerplichtverslag ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad met 

bijgevoegde raadsbrief 
Besluit: Conform advies, raadsbrief aanvullen i.o.m. portefeuillehouder 

persbericht. 

Sociaal Domein 
/Erna Last - 
Kijk in de Vegte  

 
AC  Herontwikkeling Bodewes (anterieure overeenkomst)  

JOIN-nr. 8280  
1. In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst; 

2. In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving. 
3. Gelet op de bijdrage van initiatiefnemer in de infrastructuur, de ambtelijke 

kosten niet bij initiatiefnemer in rekening te brengen. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Ine Margriet 
Westhoff  

 


