
Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering van de gemeente 
Zwartewaterland op 4 november, 19.30 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 
25 november 2021 
 

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), R.D. van Zandwijk (CDA, fractievoorzitter), M.J.C.  Bosma-van 
Wieren (CDA), M. Riezebosch (CDA), A.I. 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 
 
Er zijn geen insprekers.  

 
4. Besluitenlijst raadsvergadering 14 oktober 2021 

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Mededelingen collegeleden 

 
Er zijn geen mededelingen.  

 
6. Vragenhalfuur raadsleden 

 
De fracties van het CDA (R.D. van Zandwijk) en de PvdA (mevrouw A.I. Dijkstra) hebben 
vragen gesteld over het jeugdinitiatief en de ondersteuning hiervan van het jongerenwerk.  



 
De fractie van BGZ (mevrouw H. Fijn-Bulten) heeft gevraagd om een update van het college 
met betrekking tot de stand van zaken van de priklocatie te Hasselt.  
 

7a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025 
 

De fracties van de PvdA, CU, SGP en VVD dienen een amendement in over woonaanjager. 
 

De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen op donderdag 4 november 
2021, 

 
Gelezen het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2022-2025, 

 
Constaterende dat: 
- Het hebben van een plek om te wonen een grondrecht is van ieder mens; 
- Er een tekort aan (passende) woningen is in onze gemeente; 
- Wij onze eigen inwoners en kinderen van inwoners plaats willen blijven bieden in onze 

gemeente en daarnaast open staan voor nieuwe inwoners; 
- De ambtelijke capaciteit beperkt is en wordt ingezet voor de lopende zaken waardoor 

men onvoldoende toe komt aan nieuwe ontwikkelingen; 
- Het onderwerp wonen meer en gerichtere aanpak vraagt, mede met mogelijkheden om 

alternatieven al dan niet samen met anderen (bewoners, bedrijven, instellingen) te 
onderzoeken en in gang te zetten. 
 

Overwegende dat: 
- In de programmabegroting 2022-2025 het onderwerp duurzaam wonen is opgenomen, 

maar hier een extra impuls nodig is; 
- Deze extra impuls gericht moet zijn, zoals bouwen voor doelgroepen en doorstroming, 

en dat de inzet niet geremd moet worden door afleiding vanuit actuele andere zaken; 
- Het plegen van deze inzet urgent is en wat ons betreft per direct moet worden ingezet. 
- We als raad eerder hebben besloten om een bouwsteen wonen te maken in de 

omgevingsvisie en de wens is om de ervaringen van de aanjager daarbij te gebruiken.  
 

Besluit: 
De Besluittekst ‘De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen’ aan te vullen met:  
 
- Voor de komende twee jaar middelen (2x € 100.000) beschikbaar te stellen voor een 

“woonaanjager” waarbij de intentie is dit voor een aantal jaren voort te zetten.  
- Deze woonaanjager een duidelijke opdrachtomschrijving te geven waarin de focus ligt 

op het aanjagen, faciliteren en versnellen van de realisatie van diverse betaalbare woon- 
of verblijfsruimten met goede leefomstandigheden, waaronder experimentele, samen 
met diverse partijen vorm te geven en te zoeken naar subsidiemogelijkheden. 

- Deze woonaanjager uitsluitend te laten werken aan deze opdracht en vrij te stellen van 
alle andere – dagelijkse – werkzaamheden en taken. 

  



- De woonaanjager halfjaarlijks een (korte) terugkoppeling over de uitgevoerde 
werkzaamheden, bereikte resultaten, kansen en bedreigingen aan de raad te laten 
geven. 

- Het positieve saldo van de begroting als gevolg van de verwerking van de 
septembercirculaire 2021 aan te wenden als financiële dekking voor de jaren 2022 en 
2023.  

 
De gemeenteraadsfracties van: 
PvdA, mevrouw A.I. Dijkstra      

  ChristenUnie, T. Spoelstra 
SGP, K. Kolk    

  VVD, J.M.B.P. Smits 

 
Besluit: Het amendement wordt unaniem aangenomen.  

 
De fracties van de PvdA, CU en SGP dienen een motie in over tegelwippen. 

 
De gemeenteraad van Zwartewaterland, in vergadering bijeen op 4 november 2021 

 
Overwegende dat: 

- Het weer in Nederland wordt steeds extremer wordt waardoor we steeds vaker te maken 
krijgen met problemen als hittestress en wateroverlast; 

- Dit effect wordt versterkt door verstening van de leefomgeving. 
 

Constaterende dat: 
- Zwartewaterland (één van) de meest versteende gemeente van Nederland is; 
- Onderzoek heeft uitgewezen dat een groenere leefomgeving een positief effect heeft op 

onze mentale gezondheid; 
- De verstening plaats vindt op particulier terrein en er daarom noodzaak is om inwoners 

en bedrijven op een creatieve manier te verleiden tot het omzetten van steen naar groen 
 

Verzoekt het college: 
- Om in 2022 met de hele gemeente Zwartewaterland deel te nemen aan het NK 

tegelwippen.  
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
Fractie PvdA, A.I. Dijkstra     
Fractie CU, T. Spoelstra   
Fractie SGP, K. Kolk 

 
Besluit: De motie wordt unaniem aangenomen.    
 
Besluit: het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: conform besluit. 

 
7b. Raadsvoorstel Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds 

 
Besluit: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 



 
Besluit: conform besluit. 

 
8. Raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 

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

 
9. Lijst ingekomen stukken 

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

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

 
11. Sluiting 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur met het ambtsgebed. 

 
 


