
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

25 juni 2020, 19.00 uur in het gemeentehuis te Hasselt (live te volgen via 
https://zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream). 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
10 september 2020 
 

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), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), 
M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch 
(CDA), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter) aanwezig t/m agendapunt 8, H. Fijn – Bulten (BGZ), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter). 
 
Afwezige leden van de raad: dhr. B. Tamminga (BGZ) 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris S.D. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heren Selles (namens OKG) en Hoekman (namens VeBe) spreken in over uitbreidingen 
bedrijventerrein Zevenhont (agendapunt 10).  
 

4. Besluitenlijst raadsvergadering 18 juni 2020 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Wethouder Knol doet een mededeling over de beleidsnota sport.  
Wethouder Rietman doet een mededeling over een persbericht waarin een subsidie wordt 
toegezegd van de provincie Overijssel voor de doorontwikkeling van centrum Hasselt.  
 



6. Vragenhalfuur raadsleden 
 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

7a. Raadsvoorstel Advies Auditcommissie 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
7b. Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2019 

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

 
8. Raadsvoorstel Kadernota 2021 - 2024 

 
De fracties CDA, BGZ, VVD en GB dienen een amendement in over gezamenlijke oppositie 
geen OZB verhoging 2021. 
 
Amendement Gezamenlijke oppositie geen OZB verhoging 2021. 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 
2020; 

 
Gelezen het raadsvoorstel “Kadernota 2021-2024” 

 
Constaterende dat: 
- Het college ervoor gekozen heeft om het OZB tarief de komende jaren naast de 

inflatiecorrectie met 5% te verhogen;  
- Er onvoldoende draagvlak is van de hele raad voor een OZB verhoging er daarom 

gezocht moet worden naar raadsbrede ondersteuning; 
- Voor 2021 deze verhoging extra inkomsten geeft van € 225.000; 
- Er € 300.000 (excl. subsidie) gereserveerd is voor de realisatie van de Veerpoort in 

2021; 
- Een OZB verhoging van 5% voor 2022-2024 ook niet gewenst is (hiervoor ligt de motie 

oppositie geen OZB verhoging 2022-2024). 
 

Overwegende dat: 
- Het momenteel onzekere tijden zijn met name op economisch gebied; 
- De coronacrisis en de Brexit veel onzekerheid geven waarvan alle financiële gevolgen 

ook nog niet duidelijk zijn; 
- Het onduidelijk is hoe de coronacrisis zich verder ontwikkeld; 
- Het verhogen van de OZB eerder een laatste redmiddel moet zijn dan een eerste 

vanzelfsprekende oplossingsrichting; 
- Het uitstellen van de realisatie van de Veerpoort met één jaar ruimte geeft om in 2021 

de OZB niet te verhogen. 
 

Besluit: 
De besluittekst als volgt te wijzen: 



 
 

Was: 
De Kadernota 2021-2024 vast te stellen. 

 
Wordt: 
De Kadernota 2021-2024 vast te stellen waarbij er geen OZB verhoging van 5% zal 
plaatsvinden in 2021. Een sluitende begroting voor 2021 wordt gerealiseerd door de 
realisatie van de Veerpoort met één jaar uit te stellen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 25 juni 2020 
 
De gemeenteraadsfractie van CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren   
De gemeenteraadsfractie van BGZ, H. Fijn-Bulten    
De gemeenteraadsfractie van GB, R. Withaar     
De gemeenteraadsfractie van VVD, J. Smits 
 
Besluit: het amendement wordt met 7 stemmen voor van de leden: M.J.C.  Bosma-van 
Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), L.K. Felix 
(BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en R. 
Withaar (GB, fractievoorzitter) en 11 stemmen tegen van de leden: 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), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
verworpen.  

       
De fracties CDA, BGZ, VVD en GB dienen een motie in over mogelijkheden onderzoeken 
geen OZB verhoging 2022-2024.  
 
Motie oppositie mogelijkheden onderzoeken geen OZB verhoging 2022-2024 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 2020 

 
Constateert dat: 
- Het college ervoor gekozen heeft om het OZB tarief voor 2022-2024 naast de 

inflatiecorrectie met 5% te verhogen (2021 wordt hier buiten beschouwing gelaten gelet 
op de inhoud van het amendement oppositie geen OZB verhoging 2021);  

- Om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2022-2024 er onvoldoende 
verschillende oplossingsrichtingen zichtbaar zijn overwogen door het college; 

 
Verder overwegende dat: 
- Het economische onzekere tijden zijn voor bedrijven; 
- Het onduidelijk is hoe de coronacrisis zich verder ontwikkeld; 
- Verwacht wordt dat het Kabinet haar toezegging nakomt in het kader van de 100% 

vergoeding t.g.v. de coronacrisis; 
- De oppositiepartijen streven naar een raadsbrede gedragen Kadernota. 

  
Verzoekt het college: 
Om in de aanloop naar de Kadernota 2022-2025 de raad één of meerdere 
oplossingsrichtingen te  presenteren waarbij het OZB tarief afgezien van de inflatiecorrectie 
niet wordt verhoogd maar er wel sprake is van een structureel sluitende begroting. 



 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 25 juni 2020 
 
De gemeenteraadsfractie van CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren   
De gemeenteraadsfractie van BGZ, H. Fijn-Bulten    
De gemeenteraadsfractie van GB, R. Withaar     
De gemeenteraadsfractie van VVD, J. Smits 
 
Besluit: de motie wordt met 7 stemmen voor van de leden: M.J.C.  Bosma-van Wieren 
(CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), L.K. Felix (BGZ, 
fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en R. 
Withaar (GB, fractievoorzitter) en 11 stemmen tegen van de leden: 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), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
verworpen. 
 
De fracties CDA, BGZ, VVD en GB dienen een amendement in over gezamenlijke 
oppossitie geen eigen inzet energie.  
 
Amendement Gezamenlijke oppositie geen eigen inzet energie 
 
De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 
2020; 
 
Gelezen het raadsvoorstel “Kadernota 2021-2024” 
 
Constaterende dat: 
Het college € 100.000 wil vrijmaken voor gemeentelijke inzet energietransitie;  
De wethouder in zijn beantwoording tijdens de behandeling van de eerste termijn (18/06/20) 
onvoldoende in staat is gebleken de nut en noodzaak van dit bedrag duidelijk te maken; 
 
Overwegende dat: 
Het momenteel onzekere tijden zijn met name op economisch gebied; 
De coronacrisis en de Brexit veel onzekerheid geven waarvan alle financiële gevolgen ook 
nog niet duidelijk zijn; 
Het onduidelijk is hoe de coronacrisis zich verder ontwikkeld; 
De gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds nog onduidelijk zijn; 
De ontwikkelingen in het Sociaal Domein financiële onzekerheid met zich meebrengen 
enerzijds vanwege afhankelijkheid van besluitvorming op Rijksniveau anderzijds vanwege 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Besluit: 
De besluittekst als volgt te wijzen: 
 
Was: 
De Kadernota 2021-2024 vast te stellen. 
 
Wordt: 



De Kadernota 2021-2024 vast te stellen waarbij er geen € 100.000 beschikbaar wordt 
gesteld voor de gemeentelijke inzet energietransitie. Dit bedrag vloeit vooralsnog terug naar 
de Algemene Reserve. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 25 juni 2020 
 
De gemeenteraadsfractie van CDA, M.J.C. Bosma-van Wieren   
De gemeenteraadsfractie van BGZ, H. Fijn-Bulten    
De gemeenteraadsfractie van GB, R. Withaar     
De gemeenteraadsfractie van VVD, J. Smits 
 
Besluit: het amendement wordt met 7 stemmen voor van de leden: M.J.C.  Bosma-van 
Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), L.K. Felix 
(BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en R. 
Withaar (GB, fractievoorzitter) en 11 stemmen tegen van de leden: 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), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA) 
verworpen. 
 
De heren Smits (VVD) en Withaar (GB) leggen een stemverklaring af.  
 
Besluit: het voorstel wordt met 17 stemmen voor van de leden: 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), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn (PvdA), 
M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. 
Riezebosch (CDA), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), J.M.B.P. Smits 
(VVD, fractievoorzitter) en 1 stem tegen van de lid: R. Withaar (GB, fractievoorzitter) 
aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Aansluiting gemeente Zwartewaterland bij SSC ONS 

 
Mevrouw Dijkstra (PvdA) en de heer Withaar (GB) leggen een stemverklaring af. 
 
Besluit: het voorstel wordt met 15 stemmen voor van de leden: 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), K.J. Eenkhoorn (PvdA), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, 
fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), H. Fijn – Bulten (BGZ), 
J.M.B.P. Smits (VVD, fractievoorzitter) en 2 stemmen tegen van de leden: A. Dijkstra (PvdA, 
fractievoorzitter) en R. Withaar (GB, fractievoorzitter) aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
10. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont 

 
Besluit: het voorstel wordt voor de afronding van de behandeling van de eerste termijn 



doorgeschoven naar de voortgezette raadsvergadering op 2 juli 2020.  
 

11. Raadsvoorstel Ontwerp-Omgevingsvisie Zwartewaterland vrijgeven voor inspraak 
 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
10 september 2020. 
 

12. Raadsvoorstel Oeverconstructie 
 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
10 september 2020. 

 
13. Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
10 september 2020. 

 
14. Raadsvoorstel Dashboard 1e kwartaal 2020 Sociaal Domein 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
10 september 2020. 

 
15. Lijst ingekomen stukken 

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

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

 
17. Sluiting 

 
De voorzitter schorst de vergadering om 22:40 uur. De vergadering zal worden voortgezet 
alleen voor de afronding van de eerste termijn van het raadsvoorstel nota van 
uitgangspunten uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont op donderdag 2 juli om 19.00 uur.  

 
 
 


