
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

26 november 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van  
10 december 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), M.J.C.  Bosma-van Wieren (CDA, fractievoorzitter), R.D. van 
Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), A. Dijkstra (PvdA, fractievoorzitter), K.J. Eenkhoorn 
(PvdA), 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: geen 
 
Aanwezig namens het college van B&W: de wethouders G. Knol, M. Slingerland en H. 
Rietman alsmede gemeentesecretaris D.S. Ruddijs 

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

 
1. Opening  

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Spreekrecht burgers 
 
De heer Vos, mevrouw Steenbergen, de heer Van Dijk en mevrouw Van Berkum spreken in 
over het verkeerscirculatieplan Hasselt (agendapunt 12).  

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 12 november 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Burgemeester Bilder doet de mededeling dat de sporthal ‘De Prinsenhof’ in Hasselt genoemd 
zal worden naar Anna van der Breggen.  
 

6. Vragenhalfuur raadsleden 
 



De heer K. Eenhoorn (PvdA) heeft namens de fracties van de PvdA en de Christen Unie 
vragen gesteld over het gebruik van de uitrit van Breman nabij de Zwartewaterbrug in 
Hasselt. 
Mevrouw H. Fijn – Bulten heeft namens de fractie van BGZ vragen gesteld over het 
groenbeheerplan.  
 

7. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (Tag-West) 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2021 

 
De heer Kolk legt namens SGP een stemverklaring af. 
De heer Withaar legt namens Gemeentebelang een stemverklaring af. 
De heer Felix legt namens BGZ een stemverklaring af. 
De heer Smits legt namens VVD een stemverklaring af. 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
9. Raadsvoorstel Begrotingswijziging GGD IJsselland 2020/2 

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

 
10. Raadsvoorstel Uniek leefbaarheidsplan per kern 

 
Mevrouw Fijn legt namens BGZ een stemverklaring af.  
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
11. Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Zevenhont-Oost 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling en besluitvorming doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 10 december 2020.  
 

12. Raadsvoorstel Vaststellen uitgangspunten verkeerscirculatie Hasselt centrum e.o. 
 

Besluit: het voorstel wordt voor verdere behandeling en besluitvorming doorgeschoven naar 
de raadsvergadering van 10 december 2020. 

 
13. Raadsvoorstel Cultuurnota Zwartewaterland 2021-2024 

 



Besluit: het voorstel wordt voor behandeling en besluitvorming doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 10 december 2020. 
 

14. Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning energieneutraal ontwikkelen fase  
 1B Hasselt om de Weede 

 
Besluit: de brief wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 
december 2020. 
  

15. Lijst ingekomen stukken 
 
Besluit: de raad besluit de lijst met ingekomen stukken conform voorstel vast te stellen, met 
uitzondering van ingekomen stuk nr. 4. Deze wordt voor betrokken bij de behandeling van 
het raadsvoorstel ‘Krediet beschikbaar stellen voor de aankoop, sloop en sanering van 
Vaartweg 7 te Hasselt.  
 

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

 
17. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur met het ambtsgebed. 

 
 
 


