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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 26 mei 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 
H. Rietman, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 22 

JOIN-nummer : 9376 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 mei 2020 
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Verlening opdracht aan Cultuurland Advies inzake procesbegeleiding 

opstellen Uitvoeringsplan Oldematen/ Zwartewaterklooster.  

JOIN-nr. 9328  
1. opdracht te verlenen aan Cultuurland Advies voor de procesbegeleiding bij en 

het opstellen van het ‘Uitvoeringsplan Oldematen/Zwartewaters-klooster’. Dit onder 
de voorwaarde dat de gemeente Staphorst eenzelfde opdracht verleend en 50% 

van de totale kosten ad € 1.500,-- voor haar rekening neemt; 

2. de kosten voor Zwartewaterland ad € 750,-- (zijnde 50% van de totale kosten € 
1.500,--) te dekken uit de begrotingspost ‘Leefbaarheid & Vitaliteit 

Platteland/351702-638054’.  
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Ruurd Klaver  

 
GK1  Subsidieovereenkomst 2020 IJsselheem  

JOIN-nr. 9148  

In te stemmen met de subsidieovereenkomst 2020 met IJsselheem ten behoeve 
van het ouderenwerk, mantelzorgondersteuning en coördinatiepunt 

vrijwilligerswerk. 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  

 
GK2  Samenwerking Wmo Regio IJssel-Vecht  

JOIN-nr. 9147  
1. In te stemmen met de voortzetting van de regionale samenwerking met Zilveren 

Kruis in 2020, 2021 en 2022; 

2. Voor het stroomlijnen van de doorlooptijden van de regionale intergemeentelijke 
samenwerking Wmo en de samenwerking met Zilveren Kruis door de 

intergemeentelijke samenwerking met twee jaar te verlengen tot en met 31 
december 2022; 

3. In 2021 de samenwerking met Zilveren Kruis en de intergemeentelijke 
samenwerking Wmo te evalueren en daarmee de mogelijkheid tot aanpassen van 

de samenwerking én invulling van de werkagenda; 

4. Ten behoeve van deze intergemeentelijke samenwerking voor de jaren 2021 en 
2022 financiële middelen beschikbaar te stellen tot een bedrag van maximaal € 

5.400,-- in 2021 én  € 5.400,-- in 2022. Deze bedragen ten laste te brengen van de 
Wmo-begroting, post Eerstelijnsloket. 

Besluit: Conform besloten 

 
 

 

Sociaal Domein 
/Henk-Jan van 
Noorel  



Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 
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MS1  Beheerplan Oeverconstructies  

JOIN-nr. 9329  
In te stemmen met Beheerplan Oeverconstructies 2021-2030 en daarmee ook in te 

stemmen met onderhoud op kwaliteitsniveau B (basis). 

1. De kosten voor het jaarlijkse onderhoud á € 41.500,- te betrekken bij de 
afweging bij de kadernota. 

2. De vervangingskosten opnemen in de meerjarenbegroting voor de periode 
van 2021-2030 

Het Beheerplan Oeverconstructies ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

Besluit: Conform besloten.  
 

Beheer /Bert 
Roeten  

MS2  
 

Jaarverantwoording 2019  
JOIN-nr. 9359  

1. De Jaarverantwoording 2019, inclusief 
de voorgestelde resultaatbestemmingen, 

vast te stellen; 

2. De Jaarverantwoording 2019 middels bijgevoegd raadsvoorstel, via de 
auditcommissie, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden; 

3. De actualisatie van de grondexploitaties per 1 
januari 2020 conform het bijgevoegde rapport 

vast te stellen; 

4. Het rapport actualisatie ruimtelijke projecten 
vertrouwelijk ter inzage te leggen bij de 

jaarrekening; 
5. De gemeenteraad geheimhouding op te leggen 

over de inhoud van het rapport en de 
geheimhouding laten bekrachtigen door de 

gemeenteraad conform het bijgevoegde 

geheimhoudingsbesluit. 
6. Het persbericht vast te stellen; 

Besluit: Conform besloten met uitzondering van besluit 6. 

Interne 
Dienstverlening 
/Petra Schraa  

 
 

MS3  Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid i.v.m. de aanschaf en 
implementatie van het systeem iBabs.  

JOIN-nr. 9338  

1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door een enkelvoudige 
onderhandse inkoopprocedure te starten voor de aankoop van iBabs in plaats van 

een meervoudige onderhandse inkoopprocedure (MvO). 
2. De eerder gemaakte keuze voor iBabs heeft tot gevolg dat er geen MvO gedaan 

kan worden. Er is gekozen voor iBabs omdat deze applicatie integraal aansluit op 

het applicatielandschap van gemeente  Zwartewaterland en er ook regionaal mee 
gewerkt wordt. 

Besluit: Conform besloten 

Interne 
Dienstverlening 
/Yvonne van 
der Woude  

 


