
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland op  

29 oktober 2020, 19.30 uur in het gemeentehuis te Hasselt. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 
12 november 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 D. Bergman, mevrouw T. Roeland – Holtrust en de heer A. van Dijk spreken in over 
de Knarrenhof (agendapunt 7). 

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 8 oktober 2020 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 



De fracties van BGZ (mevrouw H. Fijn – Bulten), VVD (de heer J.M.B.P. Smits) en het CDA 
(mevrouw M.J.C. Bosma – van Wieren) hebben vragen gesteld over het proces omtrent de 
verkoop van de voormalige basisschool Genne.  
 

7. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt 
 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 
 
De fractie van BGZ dient een motie van afkeuring in over de opstelling en werkwijze van 
wethouder Knol inzake dossier Knarrenhof.   

De gemeenteraad van Zwartewaterland, bijeen op 29 oktober 2020; 

Constaterende dat: 

- De opstelling en werkwijze van wethouder Knol inzake dossier Knarrenhof, niet passend 
zijn bij het ambt van wethouder. Deze mag namelijk nooit zijn invloed en stem gebruiken 
wanneer er sprake is van persoonlijke betrokkenheid op een dossier. Inzake dossier 
Knarrenhof is er door Wethouder Knol meerdere malen in strijd gehandeld met de 
gedragscode voor wethouders.  

- Wethouder Knol heeft als direct belanghebbende in dossier Knarrenhof zowel bestuurlijk 
als politiek invloed heeft uitgeoefend op het collegebesluit en daarmee op het 
bestemmingsplan Knarrenhof. 

- Wethouder Knol als belanghebbende deze invloed heeft uitgeoefend op een dossier 
waar wij hij als wethouder niet verantwoordelijk was en is. 

- Wethouder Knol meerdere momenten heeft gehad in het proces, en nadrukkelijk in de 
periode eind januari/begin februari 2020, waarin hij alsnog wel gebruik had kunnen 
maken van zijn bestuurlijke, politieke en morele kompas maar dit telkens weer heeft 
nagelaten. 

 
Overwegende dat: 

 
- Wethouder Knol meerdere momenten heeft gehad in het proces, en nadrukkelijk in de 

periode eind januari/begin februari 2020, waarin hij alsnog wel gebruik had kunnen 
maken van zijn bestuurlijke, politieke en morele kompas maar dit telkens weer heeft 
nagelaten. 

 
Besluit: 

 
De handelswijze van wethouder Knol af te keuren inzake dossier Knarrenhof. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
De fractie van BGZ, H. Fijn-Bulten 
 

Mevrouw M.J.C.  Bosma-van Wieren legt namens het CDA een stemverklaring af.  
 

Besluit: De motie wordt met 7 stemmen vóór van de leden: M.J.C.  Bosma-van Wieren 



(CDA, fractievoorzitter), R.D. van Zandwijk (CDA), M. Riezebosch (CDA), J.M.B.P. Smits 
(VVD, fractievoorzitter), L.K. Felix (BGZ, fractievoorzitter), H. Fijn – Bulten (BGZ), B. 
Tamminga (BGZ) en 12 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), en R. Withaar (GB, 
fractievoorzitter) verworpen. 

 
Besluit: de motie wordt verworpen.  

 
8. Raadsvoorstel Programmabegroting 2021 – 2024 (https://zwartewaterland.pcportal.nl) 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling en besluitvorming doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 12 november 2020. 

 
9. Raadsvoorstel Dashboard 2e kwartaal 2020 Sociaal Domein 

 
Besluit: het voorstel wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 
12 november 2020. 

 
10. Lijst ingekomen stukken 

 
Besluit: het agendapunt wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 12 november 2020.  
 

11. Geïntegreerde Lange Termijn Agenda / Toezeggingenlijst 
 
Besluit: het agendapunt wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering 
van 12 november 2020. 

 
12. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur met het ambtsgebed. 

 


