
 

 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op   
15 maart 2018, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
12 april 2018 
 
De griffier,       de voorzitter, 
 
 
H.W. Schotanus-Schutte     E.J. Bilder 
 
 
Aanwezige leden van de raad: 
T.  Spoelstra (CU, fractievoorzitter), K. van Olst (CU), W.E.C. Veldman-Boonen (CU), 
J. de Velde (CU), C.J.M. Ooms (CU), M. Slingerland (SGP, fractievoorzitter), J.  van den Berg 
(SGP), K. Huisbrink (SGP), K. Kolk (SGP), S. Heetebrij (SGP), M.J.C.  Bosma-van Wieren 
(CDA, fractievoorzitter), H.  Post (CDA), H.E.  Selles (CDA), A.I. Dijkstra (PvdA, 
fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), R. Withaar (GB, fractievoorzitter), H. Braamskamp 
(GB), J.M.B.P.  Smits (VVD, fractievoorzitter) en H.  Buit (FHB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad:  
 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders A. Speksnijder, D. Visserman, 
G. Knol alsmede gemeentesecretaris J. Dijkstra 
 
Inspreker: de heer J. Hijlkema 
 
1. Opening 

De burgemeester opent de vergadering met het ambtsgebed en heet alle aanwezigen 
welkom. 

 
 
2. Vaststellen agenda 

Als nieuw agendapunt 8 wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de dag van 
fractie Buit aangaande overlast door houtrook. Verder wordt de agenda ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 

3. Spreekrecht burgers 
De heer J. Hijlkema spreekt in over gang van zaken rondom sluiting obs Genne. 

 
 
4. Mededelingen collegeleden 

De heer Visserman doet een mededeling over Klein Lageland. 
 
 
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

De heer Selles stelt vragen over het gebruik van de sporthal van het Agnieten college in 
Zwartsluis. 



 

 

De heer Eenkhoorn stelt vragen over de garantietermijn van de industriehaven in 
Genemuiden. 

 
 
6. Besluitenlijst van de vergadering, d.d. 25 januari 2018 
 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

7. Raadsvoorstel dienstverleningsovereenkomst Beheer openbare ruimte met ROVA en 
aandeelhouderschap 
Besluit: Het voorstel wordt voor besluitvorming doorgeschoven de raadsvergadering van 12 
april 2018. 
 

 
8. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake overlast door houtrook door fractie Buit 

Dhr. Buit trekt de motie in nadat wethouder Knol heeft toegezegd dat hij in de raad 
terugkomt op de problematiek van de luchtvervuiling rondom houtstook na het advies van 
de staatssecretaris hierover. 

 
9. Ingekomen stukken 

Besluit: De raad besluit de lijst met ingekomen stukken vast te stellen met uitzondering van 
de nrs. 2/2a, 8 en 30/30a deze worden geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 

 
 
 
10. Geïntegreerde Lange termijn agenda/ Toezeggingenlijst 

Besluit: De geïntegreerde LTA/ toezeggingenlijst wordt geactualiseerd. 
 
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur met het ambtsgebed. 


