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I.   www.zwartewaterland.nl

Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of 
komt u voor één van de andere diensten? Maak 
dan telefonisch een afspraak via T. 14 038. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl. 
Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen 
wij u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 
 

aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
VAn de ggd en Op ZWARteWAteRFM
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

radiouitzending zwartewaterfm
Burgemeester Bilder geeft zaterdag om 11:15 uur in 
de uitzending op Zwartewaterfm een update over de 
stand van zaken in Zwartewaterland. 
U kunt dit beluisteren via frequentie: 107.3FM, 
op de kabel op 104.1FM of live meeluisteren op  
www.zwartewaterfm.nl 

Alle uitzendingen kunt u ook op een later 
moment terug luisteren via ‘uitzending gemist’ 
op www.zwartewaterfm.nl

slOOp- en sAneRingsWeRkZAAMheden 
tijlsWegje 4 en 6 hAsselt

Vanaf maandag 29 juni (week 27) start aannemer 
Reko met sloop- en saneringswerkzaamheden aan de 
gemeentewerf en het voormalig politiebureau. 
Deze werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 07:30 en 17:00 uur. 

Globale planning werkzaamheden:
• Week 27 tot en met 30:  

Asbest verwijderen
• Week 33 tot en met 27 

Sloop van gebouwen
• Week 38 tot en met week 44 

Vervuilde bodem verwijderen
• Week 45 tot en met week 47 

Funderingen verwijderen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met 
B. Roeten, civiel projectleider gemeente Zwartewa-
terland. T. 14 038.

VAststelling BeleidsnOtA
VErgunnIngVErLEnIng, TOEzICHT En 
hAndhAVing 2018 – 2022 
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwartewaterland maakt, met toepassing 
van artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat 
het College op 12 december 2017 de Beleidsnota 
vergunningverlening, toezicht en handhaving  2018-
2022 heeft vastgesteld. 
 
De Beleidsnota vergunningverlening toezicht en 
handhaving  2018-2022 treedt op 23 juni 2020 in 
werking. 

De Beleidsnota vergunningverlening toezicht en 
handhaving  2018-2022 is gepubliceerd in het Elek-
tronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwarte-
waterland en is te raadplegen op www.overheid.nl 
met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop Loka-
le wet- en regelgeving.

Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen ver-
krijgbaar.

Per abuis is eind 2017 verzuimd om de beleidsnota 
bekend te maken in het huis-aan-huis blad.

OmgEVIngsVErgunnIng
 
OntWeRpBeschikking AAnVRAAg 
OmgEVIngsVErgunnIng
• Prinses Julianastraat te Genemuiden 

voor het bouwen van zes woningen 
Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op 
werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur. Gedurende de termijn van 
de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur 
schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. 
Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na 
telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van de ter 
inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
5 juni 2020
• Justitie Bastion 20a, 8061 GB te Hasselt 

voor het bouwen van een overkapping/schuur en het 
realiseren van een uitweg 

6 juni 2020
• Lus 5, 8281 NT te Genemuiden 

voor het plaatsen van een dakkapel 
8 juni 2020
• Herman Buismanlaan 37, 8064 BA te Zwartsluis 

voor het realiseren van een uitweg
• Roebol 18, 8281 LM te Genemuiden 

voor het verbouwen van de woning 
10 juni 2020
• De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis  

voor het vervangen van houten gevelbekleding door 
metselwerk 

Bovengenoemde aanvragen zijn op afspraak in te zien in 
het gemeentehuis op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur. 
Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog 
te behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de 
aanvragen.

VeRleende OMgeVingsVeRgunning
8 juni 2020
• Lakensnijdersgilde 75, 8061 DJ te Hasselt 

voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping
• Grintwal te Hasselt 

voor het realiseren van een tijdelijke camperparking 
op het Diamanten Bolwerk met toiletgebouw, prieel, 
beheerdersgebouw, bijbehorende voorzieningen en een 
uitweg 

• Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt 
voor het bouwen van een berging 

• Drapeniersgilde 6, 8061 DD te Hasselt 
voor het plaatsen van een geluidsisolerende schutting 

10 juni 2020
• Kokosstraat 15, 8281 JB te Genemuiden 

voor het uitbreiden van het kantoorgebouw 
11 juni 2020
• Naast Handelskade 2, 8064 DV te Zwartsluis 

voor het kappen van een linde
Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de 
procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen 
kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
sloopmeldingen ontvangen:
2 juni 2020
• Tijlswegje 6, 8061 JH te Hasselt 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en het 
verwijderen van asbest

Hasselt, 17 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN



GEMEENTERAAD 
RAADsvERGADERiNGEN 
DoNDERDAG 18 juNi 19:00 uuR
DoNDERDAG 25 juNi 19:30 uuR

AlGEMEEN
De gemeenteraad streeft er naar om deze raadsvergadering 
fysiek te houden in de raadszaal van de gemeente Zwar-
tewaterland. In verband met de coronamaatregelen en de 
maximaal toegestane aanwezigen bij bijeenkomsten, is fy-
sieke aanwezigheid van publiek tijdens deze vergadering 
niet mogelijk. De raadsvergadering zal te beluisteren zijn 
via ZwartewaterFM, maar zal ook live gestreamd worden en 
kan gevolgd worden via: 
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering-livestream 
Wanneer vanwege gewijzigde omstandigheden toch beslo-
ten wordt deze vergadering digitaal te houden, wordt u hier-
over via de media geïnformeerd. 

iNspREkEN
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een 
onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan 
de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is 
mogelijk tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de raadsverga-
dering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl. 
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een pas-
sende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens een 
raadsvergadering.  

De bespreekpunten op 18 juni zijn: aanvang 19:00 uur 
• Raadsvoorstel Zomernota 2020
De zomernota is de bestuursrapportage waarin het college 
aan de gemeenteraad de voortgang van de lopende begro-
ting rapporteert. De zomernota betreft een bijstelling van de 
lopende begroting. Het college adviseert de gemeenteraad 
de zomernota 2020 vast te stellen en de structurele effecten 
voor 2021-2024 te betrekken bij de opstelling van de Kader-
nota 2021-2024. 
• raadsvoorstel kadernota 2021-2024 (1e termijn)
In het raadsvoorstel Kadernota 2021-2024 wordt het be-
leidsmatige en financiële kader voor de periode 2021-2024 
vastgesteld. De Kadernota is een beknopt document waarin 
vooral op de wijzigingen in bestaand beleid en de invulling 
van nieuw beleid wordt ingegaan. Het college adviseert de 
gemeenteraad deze vast te stellen. 

• Raadsvoorstel aansluiting gemeente Zwartewaterland 
bij ssC ons

Het Shared Service Center Overheid en Service is een sa-
menwerkingsverband in de regio Zwolle op het gebied van 
ICT, Inkoop-, Personeels- en Salarisadministratie. Gemeente 
Zwartewaterland wil graag aansluiten bij dit verband, temeer 
omdat het een aantal belangrijke voordelen oplevert. Hierbij 
kan gedacht worden aan het versterken van de bedrijfsvoe-
ring, het behouden of het verhogen van de kwaliteit en het 
verminderen van kwetsbaarheid. Het college adviseert de 
gemeenteraad toestemming te verlenen om toe te treden als 
partner in SSC ONS per 1 januari 2021. 
• Raadsvoorstel Dashboard 1e kwartaal 2020 sociaal 

Domein
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten 
van het Sociaal Domein over het eerste kwartaal 2020 en 
de financiële verwachtingen voor de rest van het jaar 2020. 
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit 
Dashboard.
• Raadsvoorstel Beheerplan oeverconstructies
Voor het jaarlijks beheer en onderhoud van oeverconstructies 
is een beheerplan opgesteld. In dit plan wordt het gewenste 
kwaliteitsniveau, het jaarlijks onderhoudsbudget en de ver-
vangingsinvesteringen voor de periode 2021 – 2030 vastge-
steld. Het plan geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud 
voor de eerste 5 jaar, financieel dekkingsplan voor 10 jaar en 
een financiële doorkijk voor de komende 50 jaar. Het vast-
stellen van beheerplannen en bijbehorende middelen is een 
bevoegdheid van de raad. 
• raadsvoorstel jaarstukken omgevingsdienst ijsselland
De gemeenteraad heeft de begrotingswijziging 2020 en de 
concept programmabegroting 2021 van de Omgevingsdienst 
IJsselland ontvangen. Het college adviseert geen zienswijze 
in te dienen.

De bespreekpunten op 25 juni zijn:
• Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake jaarver-

antwoording 2019 (hamerstuk)
• raadsvoorstel jaarverantwoording 2019 (hamerstuk)
• raadsvoorstel zomernota 2020 (afhankelijk van 

besluitvorming op 18 juni)
• raadsvoorstel kadernota 2021-2024 2e termijn 
• Raadsvoorstel aansluiting gemeente Zwartewaterland 

bij ssC ons (afhankelijk van besluitvorming op 18 juni)

• raadsvoorstel jaarstukken omgevingsdienst ijssel-
land (afhankelijk van besluitvorming op 18 juni)

• Raadsvoorstel ontwerp-omgevingsvisie Zwartewater-
land vrijgeven voor inspraak

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn gemeen-
ten verplicht een omgevingsvisie te hebben. In twee partici-
patierondes is samen met de samenleving nagedacht over 
wat belangrijk is voor de toekomst van Zwartewaterland. Via 
diverse kanalen, zoals een spread in de Stadskoerier en het 
verspreiden van een persbericht, zijn inwoners van de ge-
meente regelmatig op de hoogte gehouden van het Ontwerp 
Omgevingsvisie Zwartewaterland. Het college adviseert de 
raad de formele inspraakprocedure voor de omgevingsvisie te 
starten. De Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland zal dan 
gedurende 6 weken, van 1 september tot 12 oktober 2020, ter 
inzage liggen. 
• Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening
Het college stelt de raad voor een nieuwe (geactualiseerde) 
Algemene Subsidieverordening vast te stellen, met gelijktijdi-
ge intrekking van huidige verordening uit 2010. In de nieuwe 
verordening staan uitsluitend de belangrijkste algemene re-
gels en zijn onder andere subsidiebegrippen vereenvoudigd 
en is de verantwoordingsstructuur verbeterd. 
• Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten uitbreidin-

gen bedrijventerrein zevenhont
De gemeente Zwartewaterland is voornemens om bedrijven-
terrein Zevenhont uit te breiden. In het voortraject hiervoor 
zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en heeft de ge-
meente gesproken met betrokken partijen zoals bedrijven 
en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een concept Nota 
van Uitgangspunten (NvU). Het college heeft de concept NvU 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het college stelt, 
naar aanleiding van de inspraken, de raad voor de NvU in een 
aantal gevallen (redactioneel) aan te passen en vast te stellen. 

MEER iNfoRMATiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de 
vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 17 juni 2020 

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester
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