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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 21 mei 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

J. Dijkstra, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 21 

JOIN-nummer : 8335 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 14 mei 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Brommersprint 2019  

JOIN-nr. 8293  
1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het organiseren van een 

driedaags evenement genaamd de Brommersprint aan de Randweg-Oost in 
Genemuiden (zie inleiding);  

2. De beleidsregels Evenementen van toepassing verklaren op het principeverzoek;  

3. De Brommersprint aan te merken als pilot waarbij het de activiteit op 
zaterdagavond niet wordt aangemerkt als een belastend evenement in de 

openlucht; 
4. In te stemmen met  de pilot Bromersprint onder de voorwaarde dat: 

a. de evenementenvergunning uitsluitend wordt afgegeven met geluiddempende 

voorschriften;  
b. de eindtijden voor versterkte muziek op vrijdag, zaterdag en zondag 

respectievelijk wordt vastgesteld op: 
01:00, 18:00 en 17:30. 

c. de organisatie dient door middel van een brief de omwonenden te informeren en 
een contactpersoon te vermelden die de bewoners kunnen benaderen;  

d. mocht de organisatie de eindtijden overschrijden, dan preventieve last onder 

dwangsom af te geven;  
Besluit: Conform advies, wel na afloop evaluatie in college. 

Beheer /Hilja 
Zomer  

 
EB2  Radiomarathon 2019  

JOIN-nr. 8316  

1. Kennis te nemen van het voornemen voor het organiseren van een meerdaags 
festival in de manegehal in Genemuiden (zie inleiding);  

2. De ‘Beleidsregels Evenementen, gemeente Zwartewaterland’ van toepassing 
verklaren op het principeverzoek; 

3. Op  grond van artikel 2.1.4 van het Evenementenbeleid de activiteiten niet aan 

te merken als een belastend evenement in de openlucht; 
4. In te stemmen met een meerdaags festival met versterkt geluid na 20.00 uur in 

juli 2019 onder voorwaarde dat: 
a. de evenementenvergunning uitsluitend wordt afgegeven met geluiddempende 

voorschriften; 

b. de eindtijden voor versterkte muziek op donderdag, vrijdag en zaterdag 
respectievelijk wordt vastgesteld op: 23:00 uur, 01:00 en 00:30uur; 

Besluit: Conform advies. 

Beheer /Hilja 
Zomer  
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GK1  Concept-Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Omgevingsdienst 

IJsselland  
JOIN-nr. 8291  

In te stemmen met de concept-begroting 2020 en de jaarrekening 2018 van de 
Omgevingsdienst IJsselland en geen zienswijze in te dienen. 

Besluit: Conform advies. 

Externe 
Dienstverlening 
/Herma Jansen  

 
MS1  Dashboard 1e kwartaal 2019 Sociaal Domein  

JOIN-nr. 8299  
1. In te stemmen met het Dashboard sociaal 

domein eerste kwartaal 2019. 

2. In te stemmen met bijgevoegde  
raadsbrief. 

Dashboard ter informatie toe te sturen naar de adviesraad sociaal domein. 
Besluit: Conform advies. 

Sociaal Domein 
/Francois 
Hassink  

 
MS2  Algemene Inkoopvoorwaarden SSZ (versie 2019)  

JOIN-nr. 8219  

Vaststellen van de 'Algemene Inkoopvoorwaarden SSZ (versie 2019)' voor de 
gemeente Zwartewaterland 

Besluit: Conform advies. 

Interne 
Dienstverlening 
/Bertrik 
Hakvoort  

 


