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 Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders, 
gehouden op 28 januari 2020 

 

 Aanwezig: 
E.J. Bilder burgemeester 

G. Knol, wethouder 
M. Slingerland, wethouder 

A. Coster, wethouder 

D.S. Ruddijs, secretaris-directeur 

 
 

 
 

Openbaar   
 

Weeknummer : 5 

JOIN-nummer : 9010 

 
Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 januari 2020 

Advies eenheid : Akkoord 
Besluit BenW : Akkoord  

Nr. Onderwerp/Voorstel/Besluit Opsteller 

 
EB1  Begroting regiobudget 2020 Regio Zwolle  

JOIN-nr. 8983  
De raad te informeren over de begroting 2020 van de Regio Zwolle door middel 

van bijgevoegde raadsbrief  
Besluit: Aangehouden. 

 

Strategie en 
Control /Remco 
Kok  

 
EB2  Actueel regelgevingbestand  

JOIN-nr. 8672  
1. De volgende verouderde regelingen in te trekken:  

a. Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Zwartewaterland 

b. Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Zwartewaterland 
c. Beleidsregels Wmo 2018 Gemeente Zwartewaterland  

d. Beleidsregels Wmo 2017  
e. Beleidsregels minimabeleid tegemoetkoming huishoudelijke hulp gemeente 

Zwartewaterland 2015  

f. Verordening Wmo Tarieven PGB gemeente Zwartewaterland 2018 
2. Het intrekken van de volgende verouderde verordeningen door bijgevoegd 

raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad:  
a. Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen  

b. Verordening subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs op openbare basisscholen  
c. Verordening investeringssubsidie voor sportaccommodaties  

d. Bijzondere subsidieverordening Ouderen, Gehandicapten en Hulp- en 
Zorgbehoevenden gemeente Zwartewaterland 2007 

e. Bijzondere subsidieverordening kunst, cultuur en recreatie gemeente 
Zwartewaterland 2007 

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing.  

 

Strategie en 
Control /Elise 
Hoogendoorn-
Koster  

GK1  Omgevingsvergunning Werkerlaan 3 en 5 Hasselt  

JOIN-nr. 8903  
1. Een positieve reactie te geven op het vooroverleg omgevingsvergunning onder 

voorwaarde van ruimtelijke kwaliteit.  

Besluit: Conform besloten. Dit besluit is genomen in afwezigheid van wethouder 
Coster. 

Externe 
Dienstverlening 
/Douwe van 
der Zwaag  
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GK2  Benoemen en aftreden leden adviesraad  

JOIN-nr. 8820  
1. Te benoemen de heer A. Daghman als lid;  

2. Bestaande benoemingen te verlengen van de heer E. van Dijk als voorzitter en 
 mevrouw A. van Steeg, de heer H. Maat als leden; 

3. In te stemmen met het aftreden van mevrouw G. Visscher als lid;  
van de adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland voor een periode 

van vier jaar. 

Besluit: Conform besloten. 

Sociaal Domein 
/Joyce Visscher  

 
MS1  Vaststellingsovereenkomst gemeentelijke grondexploitaties met 

belastingdienst  
JOIN-nr. 8966  

1. Formele inwerkingtreding van de vaststellingsovereenkomst mogelijk te maken 
door aan de Belastingdienst te verklaren dat opbrengstenstijgingen vanaf 31 

december 2015/1 januari 2016 maximaal 10 jaar in de exploitatieberekeningen 
worden meegenomen.  

2. Een vaststellingsovereenkomst grondbedrijf met de Belastingdienst te sluiten. 

3. Besluiten om bij de Kadernota 2021-2025 en de Zomernota 2020 het verwachte 
(verplicht te betalen) bedrag van € 40.000 per jaar aan vennootschapsbelasting te 

ramen in de meerjarenbegroting. 
Besluit: Conform besloten. 

Strategie en 
Control /Ben 
Winkelman  

 
MS2  Convenant  glasvezel binnen de kernen  

JOIN-nr. 8943  

1. In te stemmen met de voorbereiding van een convenant tussen de gemeente 
Zwartewaterland en Rendo bv over beperking van hinder en overlast bij de aanleg 

van glasvezel in de woonkernen. 

2. Principe besluit te nemen om de coördinatie van de uitvoering van de 
werkzaamheden in eigen hand te nemen. 

Besluit: Conform besloten met redactionele aanpassing  
 

Beheer /Michel 
Filart  

 


