
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

4 juli 2019, 19.00 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
12 september 2019 
 

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

 
Aanwezige leden van de raad: 
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), M. Riezebosch 
(CDA), H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en B. Tamminga (BGZ). 
 
Afwezige leden van de raad: T. Spoelstra (CU, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, 
fractievoorzitter) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en A. Coster 
alsmede loco-gemeentesecretaris R.I.J. Beumer 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
Mevrouw Lok - Pierik (namens haar vader de heer C. Pierik) en de heer G. Schaapman 
(namens OKG) spreken in over het Raadsvoorstel verzoek VeBé-uitbreiding Zevenhont 
Zuid. 
 
Er is een schriftelijke inspraakreactie ontvangen van mevrouw Schaapman-Borger inzake 
bestemmingsplan herontwikkeling locatie Bodewes.  
 

4. Besluitenlijst raadsvergadering 20 en 24 juni 2019 
 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen van Van der Sluis aan de 



Kamperzeedijk.  
 

6. Mededelingen collegeleden 
 
Er zijn geen mededelingen. 

 
7. Raadsvoorstel verzoek VeBe uitbreiding Zevenhont Zuid 

 
Mevrouw H. Fijn – Bulten legt namens de fractie van BGZ een stemverklaring af.  
 
Besluit: Het voorstel van het college wordt met 14 stemmen vóór van de leden: 
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), M. 
Riezebosch (CDA), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ) en B. 
Tamminga (BGZ) en 2 stemmen tegen van de leden: H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter) en 
K.J. Eenkhoorn (PvdA) aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8a. Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Jaarverantwoording 2018  
 

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

 
8b. Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2018 

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

 
9. Raadsvoorstel Kadernota 2020 - 2023 

 
De fracties CDA, VVD, CU, SGP en BGZ hebben een motie ‘Woningbouw Kamperzeedijk’ 
ingediend. 
 
Motie: woningbouw Kamperzeedijk 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 

 
Constateert dat: 

 de inwoners dringend behoefte hebben aan nieuwbouw van woningen aan de 
Kamperzeedijk; 

 woningbouw voor het college van de gemeente Zwartewaterland een hoge prioriteit 
heeft (naar aanleiding van de beantwoording van wethouder Slingerland);  

 het college nog liever vandaag dan morgen woningbouw gerealiseerd ziet worden aan 
de Kamperzeedijk (naar aanleiding van de beantwoording van wethouder Slingerland); 

 de huidige inspanning van het college om woningbouw aan de Kamperzeedijk te 
realiseren geen resultaat geven. 



 
Verder overwegende dat: 

 de bouwplannen voor de Kamperzeedijk waarvoor een bestemmingsplan door de raad is 
goedgekeurd stagneren; 

 in het interbestuurlijk programma het vergroten van de woningvoorraad een thema is 
(pagina 12 Kadernota); 

 het college met het aanbod van woningen zo goed mogelijk wil inspelen op de vraag 
(pagina 13 Kadernota); 

 meerdere politieke partijen tijdens de algemene beschouwingen aangegeven hebben 
dat woningbouw aan de Kamperzeedijk prioriteit heeft. 
 

Verzoekt het college: 

 De heer Selles tot uiterlijk 31 december 2019 de tijd geven om uitsluitsel te bieden of en 
op welke termijn de ontwikkeling van wooneenheden zoals verwoord in het vastgestelde 
raadsvoorstel op 21 juni 2018 gerealiseerd gaat worden; 

 een alternatieve locatie te onderzoeken voor woningbouw op de Kamperzeedijk in 
samenspraak met de inwoners en de (eerste) resultaten hiervan schriftelijk aan de Raad 
terug te koppelen uiterlijk februari 2020. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 

Namens de fractie van het CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren        
   
Namens de fractie van het VVD, J.M.B.P. Smits            
                                                   
Namens de fractie van de CU, T. Spoelstra        
 
Namens de fractie van de SGP, K. Huisbrink 
 
 
Mevr. Bosma legt een stemverklaring af. 
 
Dhr. Rietman legt namens de fractie van de PvdA een stemverklaring af. 
 
Besluit: De motie wordt met 14 stemmen vóór van de leden: 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), M. Riezebosch (CDA), J.M.B.P. Smits (VVD, 
fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. Tamminga (BGZ) 
en 2 stemmen tegen van de leden: H. Rietman (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA) aangenomen. 

 
De heer Smits legt namens de fractie van de VVD een stemverklaring af.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit.  
  
 



10. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Bodewes 
 
Mevrouw H. Fijn – Bulten en de heer K. Eenkhoorn verlaten voor de behandeling van dit 
agendapunt de raadszaal. 
 
Dit voorstel wordt voor verdere behandeling doorgeschoven naar de vergadering van  
12 september 2019. 
 

11. Raadsvoorstel PGB informele hulp 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 

12. Raadsvoorstel Startnotitie Buitenruimteplan en beheerplan Spelen 2020 – 2023 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 

13. Raadsvoorstel Wijziging wegsleepverordening 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
14. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2019 

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

15. Lijst ingekomen stukken Raad 4 juli 2019 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met 
uitzondering van ingekomen stuk nr. 11.  Het college komt er op terug op welke wijze de 
inhoud van deze brief voor raadsbehandeling zal worden aangeboden.  
 

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

 
17. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 
 


