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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 17 december 2019 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 51 

JOIN-nummer : 8915 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 december 2019 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Informatievoorziening gemeenteraad  

JOIN-nr. 8872  
De bijgevoegde memo 'Aanbevelingen informatievoorziening gemeenteraad n.a.v. 

rekenkamerrapport Ouderenzorg' ter bespreking aan te bieden aan het presidium.  
Besluit: Conform besloten. 

Strategie en 
Control /Remco 
Kok  

 
GK1  Bijdragen uit Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten 2019  

JOIN-nr. 8889  

1. Kennis nemen van de aanvragen en toekenningen uit het Fonds Eenmalige 
Culturele Activiteiten in 2019; 

2. Uit het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten  

€ 2.000 beschikbaar stellen voor het tijdelijke Holocaustmonument ter herdenking 
van 75 Jaar Vrijheid. 

Besluit: Aangehouden.  

Externe 
Dienstverlening 
/Henk Dekker  

 
GK2  Prestatieafspraken tussen Gemeente Zwartewaterland, Wetland Wonen 

en huurdersvereniging Zwartewaterwiede. Het activiteitenoverzicht 
2020  

JOIN-nr. 8843  
1. In te stemmen met het activiteitenoverzicht  

    2020.  

2. Wethouder G. Knol mandateren om namens  
    het college het activiteitenoverzicht te  

    ondertekenen. 
Besluit: Conform besloten. 

Externe 
Dienstverlening 
/Anja 
Herskamp  
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GK3  Evaluatie effectgericht subsidiëren  

JOIN-nr. 8793  
1. Kennis te nemen van de evaluatie effectgericht subsidiëren. 

2. Ter verdere professionalisering van het effectgericht subsidiëren te onderzoeken 
welke subsidiesystematiek en organisatievorm aansluiten bij het toekomstbeeld 

van de inzet van het voorliggend veld, waarbij op basis van de evaluatie 
effectgericht subsidiëren de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

 ● Subsidies voor meerdere jaren toe te kennen; 

 ● De klantervaringen over de welzijnsvoorzieningen om de vier jaar te 
onderzoeken; 

 ● Onderscheid te maken tussen jaarlijkse en vierjaarlijkse indicatoren; 
 ● Een nul- en eindmeting aan de vierjaarlijkse indicatoren te koppelen; 

 ● Normen in de beoogde effecten te benoemen; 

 ● Richtlijnen te maken voor het rapporteren; 
 ● De voortgangsgesprekken twee keer per jaar te laten plaatsvinden; 

 ● De koppeling te maken tussen toekomstig beleid en de effectgerichte 
prestatieafspraken; 

 ● Het proces van effectgericht subsidiëren door te trekken onder het integraal 
welzijnswerk; 

3. De rol en taken van accounthouder te positioneren. 

Besluit: Conform besloten. 

Sociaal Domein 
/Kenza Nasiri  

 
GK4  Subsidieprogramma 2018-2020  

JOIN-nr. 8807  
1. De structurele subsidies voor het jaar 2018 voor zover deze meer bedragen dan  

€ 10.000,00 - definitief vast te stellen als aangegeven in bijgevoegd 
subsidieprogramma 2018/2020; 

2. De voor 2020 te verlenen structurele subsidies vast te stellen als aangegeven in 
bijgevoegd subsidieprogramma 2018/2020; 

3. De voor 2020 te verlenen subsidies, - indien deze niet meer bedragen dan 

€ 10.000,00 - tegelijkertijd definitief vast te stellen; 
4. De in het bijgevoegde subsidieprogramma 2018/2020 opgenomen 

subsidieplafonds per prestatieveld vast te stellen. 
5. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

Besluit: Conform besloten.  

Sociaal Domein 
/Jelle Romkes  

 
MS1  Keuze infill bij vervanging toplaag kunstgras Zwartsluis en Hasselt  

JOIN-nr. 8764  
Bij toplaag-renovaties en de aanleg van voetbal kunstgrasvelden het gebruik van 

rubbergranulaat te blijven continueren 

Besluit: Conform besloten. 

Beheer /Eline 
ten Kate - 
Meulenbelt  

 
AC1  Principeverzoek 2e bedrijfswoning Schaapsteeg 1 Genemuiden  

JOIN-nr. 8815  

Medewerking verlenen aan het verzoek een tweede bedrijfswoning toe te staan bij 

het agrarisch bedrijf op locatie Schaapsteeg 1 te Genemuiden. 
Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing paragraaf 1.3.  
 

Externe 
Dienstverlening 
/Ingrid 
Boerman  

 
AC2  Ambities Omgevingsvisie Zwartewaterland  

JOIN-nr. 8842  
1. In te stemmen met de ambities voor de Omgevingsvisie Zwartewaterland en 

deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
Besluit: Aangehouden.  

Externe 
Dienstverlening 
/Irene From  

 


