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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 2 juni 2020 

 

 Aanwezig: 

E.J. Bilder burgemeester 
G. Knol, wethouder 

M. Slingerland, wethouder 

H. Rietman, wethouder 
D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 

 

 

 

Openbaar   

 
Weeknummer : 23 

JOIN-nummer : 9397 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 26 mei 2020 
   

Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Uitbreiding terrassen in relatie tot versoepeling coronamaatregelen  

JOIN-nr. 9373  

1. Tot het eind van jaar (2020) in te stemmen met de uitbreiding van de terrassen 

zoals dit wordt voorgesteld in bijgevoegde notitie ‘uitbreidingen terrassen’. 
De sluitingstijd van terrassen zoals genoemd in artikel 2.29 lid 3 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, gemeente Zwartewaterland tot 1 oktober 2020 te 
verruimen met één uur.  

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing 

Beheer /Martin 
Grouve  

 
GK1  Uitvoeringsbudget Sport  

JOIN-nr. 9358  
1: In te stemmen met het aanvragen van middelen voor een uitvoeringsbudget 

2: Wethouder G. Knol door de burgemeester te laten machtigen om namens het 

college de intentieverklaring te onderteken voor aanvragen uitvoeringsbudget 
Lokaal sportakkoord 

Besluit: Conform besloten 

Sociaal Domein 
/Lianne van 
den Berg  

 
GK2 Jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland  

JOIN-nr. 9352  
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019, publieksjaarverslag 2019, 

begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021 van de Omgevingsdienst 
IJsselland;  

2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te laten dienen op de onder 1 

genoemde stukken; 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Arjan Winters  

 
GK3  Steunbetuiging relocatie 500 vluchtelingen kinderen  

JOIN-nr. 9391  

1. In te stemmen met de gewenste steunbetuiging inzake de evacuatie en relocatie 
van 500 alleenstaande vluchtelingen kinderen. 

2. Deze steunbetuiging kenbaar te maken aan Stichting Vluchteling, 
Vluchtelingenwerk Nederland en Defense for children middels bijgevoegde bief.  

3. Te communiceren over deze steunbetuiging via de (sociale) media. 
Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing 

Sociaal Domein 
/Mieke 
Tennekes-
Agema  
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GK4  bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek  

JOIN-nr. 9375  
1.  De aanbevelingen zoals verwoord in paragraaf 6.3 van het rekenkamerrapport 

over te nemen: 
   a. Zorg voor een transparant keuze en afwegingsmoment voor de raad bij de 

vorming van een nieuwe woonvisie; 
   b. Zorg voor periodieke monitoring mbt ontwikkelingen op de woningmarkt; 

   c. Overweeg de betrokkenheid van bewoners te vergroten; 

   d. Zorg dat alle thema’s uit de visie voldoende aandacht krijgen in het 
uitvoeringsprogramma; 

   e. Zorg dat bij bouwprojecten rekening wordt gehouden met het actuele 
woonbeleid; 

   f. Onderzoek de vertrekmotieven van jongeren; 

   g. ga op basis van dit onderzoek het gesprek aan met de provincie; 
   h. stel een visie op voor toekomstige woningbouw. 

De rekenkamer op de hoogte stellen conform bijgevoegde conceptbrief. 
Besluit: Conform vastgesteld met redactionele aanpassing 

Externe 
Dienstverlening 
/Marcel 
Exterkate  

 
MS1  Voortgangsrapportage grondverkopen 1e kwartaal 2020  

JOIN-nr. 9372  

Met de bijgevoegde raadsbrief de gemeenteraad te informeren over de grond- en 
vastgoed verkopen in het 1e kwartaal 2020. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Johannes 
Koffeman  

 
MS2  Kadernota 2021-2024  

JOIN-nr. 9387  
1. De Kadernota 2021-2024 vast te stellen 

2. De Kadernota 2021-2024 en het bijbehorende raadsvoorstel ter vaststelling aan 

te bieden aan de gemeenteraad 
Besluit: Gewijzigd vastgesteld waarbij wethouder Financiën is 

gemandateerd om de wijziging te formuleren 

Strategie en 
Control /Dolf 
Rientjes  

 
MS3  Zomernota 2020  

JOIN-nr. 9380  
1. De Zomernota 2020, inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen vast 

te stellen 
2. Het verwachte negatieve saldo over 2020 van € 394.000 te onttrekken aan de 

algemene reserve 

3. Het restant van de reserve Sociaal Domein vanuit de jaarrekening 2019 van € 
235.000, indien nodig, in te zetten voor tekorten Jeugd 

4. De structurele effecten te betrekken bij de Kadernota 2021 
5. Het concept raadsvoorstel vast te stellen 

6. De Zomernota 2020, inclusief het bijbehorende raadsvoorstel, ter besluitvorming 
aan te bieden aan de raad 

7. Het concept persbericht vast te stellen. 

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing 

Interne 
Dienstverlening 
/Petra Schraa  

 
MS4  Vestigen van een opstalrecht i.v.m. de 380 kV lijn Ens Zwolle  

JOIN-nr. 9339  
Meewerken aan het vestigen van een recht van opstal t.b.v. belaste stroken op 

wegen van de gemeente i.v.m. de aanwezigheid van de 380 kV hoogspanningslijn 
Ens Zwolle. 

Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Johannes 
Koffeman  
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HR1  Deelname in Europese aanbesteding van website met klantvolgsysteem 

en klant contactcentrum voor Energieloket 3.0  
JOIN-nr. 9350  

1. Deel te nemen aan een Europese aanbesteding om samen met 24 Overijsselse 
gemeenten een website met klantvolgsysteem (KVS) en klant contactcentrum 

(KCC) te ontwikkelen voor het Energieloket 3.0 voor een contractperiode van 3 jaar 
(2021-2023). 

2. SSC-ONS aan te wijzen als aanbestedende dienst en te machtigen volgens 

bijgevoegd mandaatbesluit voor alle handelingen bij de Europese 
aanbestedingsprocedure en hieraan verbonden contractbeheer. 

Bijgevoegde begrotingswijziging met nummer BW8-2020 vast te stellen. 
Besluit: Conform besloten 

Externe 
Dienstverlening 
/Aaltje vd Brink  

 


