
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

24 januari 2019, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
28 februari 2019 
 

De griffier, de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte E.J. Bilder 
 

 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), J. de Velde (CU), K. van 
Olst (CU), C.J.M. Ooms (CU), K. Huisbrink (SGP, fractievoorzitter), W.Th Bisschop (SGP), A. 
Beens (SGP), K. Kolk (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), 
L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) en R. Withaar 
(GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: M. Riezebosch (CDA) en K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en A. Coster 
alsmede gemeentesecretaris J. Dijkstra 

 
Afwezige(n) namens het college van B&W: geen 

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 
4. Onderzoek geloofsbrieven van de heer H. Rietman 

 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel X11, lid 4 van de Kieswet en het verzoek van 
mevrouw Hoentjen – Velding zelf, heeft de voorzitter het tijdelijk ontslag van mevrouw 
Hoentjen – Velding wegens ziekte opnieuw verlengd met 16 weken met ingang van vandaag. 
Conform de kieslijst is de heer H. Rietman benoemd tot opvolger van mevrouw Hoentjen – 
Velding. Voordat overgegaan kan worden tot het toelaten van de heer H. Rietman als lid van 
de gemeenteraad dienen zijn geloofsbrieven te worden onderzocht. Voor de commissie 
geloofsbrievenonderzoek worden de heer Ooms (voorzitter), de heer Bisschop en mevrouw 
Bosma benoemd.  
 
 



5. Benoeming raadslid de heer H. Rietman 
 
De heer Ooms deelt mede dat de commissie uit de raad van de gemeente Zwartewaterland, 
in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde 
stukken, ingezonden door: 

Rietman, H (Harrie) (m) Genemuiden    
 

op donderdag 24 januari 2019 benoemd tot lid van de raad van de gemeente 
Zwartewaterland, rapporteert de raad van de gemeente Zwartwaterland, dat zij 
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de 
benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot 
zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Zwartewaterland. 

 
De heer H. Rietman legt de eed af.  

 
6. Besluitenlijst raadsvergadering 13 december 2018 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
7. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
8. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de rotondes/wegsituatie N331 te Hasselt.  
 

9. Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Op Kop 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Verordening Rekenkamercommissie Zwartewaterland 2019 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Managementletter 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
12. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen. 



13. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
De geïntegreerde LTA / toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 

 
14. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur met het ambtsgebed. 

 
 


