13 januari 2021

OFFICIËLE
BEKENDMAKINGEN
Vaststelling Mandaatbesluit Wet
verplichte GGZ gemeente Zwartewaterland –
GGD IJsselland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de
Gemeentewet, bekend dat het College op 18 augustus 2020 het
Mandaatbesluit Wet verplichte GGZ gemeente Zwartewaterland
– GGD IJsselland heeft vastgesteld. Het Mandaatbesluit is op 1
januari 2020 in werking getreden.

T. 14 038
E. info@zwartewaterland.nl
I. www.zwartewaterland.nl

Openingstijden
LET OP: Het gemeentehuis is alleen
op afspraak te bezoeken
Maak digitaal een afspraak via
www.zwartewaterland.nl
Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen
of komt u voor één van de andere diensten?
U kunt via de website een afspraak maken
voor onder andere:
• Aanvraag of afhalen rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart
• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand of
basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rijbewijs
Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch
een afspraak te maken via T. 14 038.
Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u op de
afgesproken tijd aanwezig bent.
Digitaal waar dat kan
Wist u dat er steeds meer digitaal geregeld kan
worden, zonder dat u hiervoor naar het gemeentehuis
hoeft te komen? Dit kan o.a. voor het doorgeven van
een verhuizing maar ook voor het aanvragen van een
uittreksel.
Actuele informatie over het coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus kunt u
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en
www.ggdijsselland.nl

Het Mandaatbesluit is gepubliceerd in het Elektronisch
Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en is te
raadplegen op www.Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode
8061 en de knop Lokale wet- en regelgeving.
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

Vaststelling Besluit Tarieven Wmo 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de
Gemeentewet, bekend dat het College op 8 december 2020
het besluit Tarieven Wmo 2021 heeft vastgesteld. Het besluit
Tarieven Wmo 2021 treedt in werking op 1 januari 2021.
Het besluit is gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad
van de gemeente Zwartewaterland en is te raadplegen op www.
Overheid.nl met de zoekfunctie Postcode 8061 en de knop
Lokale wet- en regelgeving.
Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.

Verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:
• Het plaatsen van een verkeersbord
Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken GJ-124-H nabij
de woning Karel Doormanstraat 25, 8061 JP te Hasselt
(verzenddatum 7 januari 2021)
Gedurende een termijn van zes weken na verzenddatum
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.

Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning
28 december 2020
• Lisdodde 5, 8281 KG te Genemuiden
voor het bouwen van een veranda met berging
29 december 2020
• Wycher van Russellstraat 46, 8061 CT te Hasselt
voor het plaatsen van een zorgunit naast de woning
• Stroombeek 53, 8064 JA te Zwartsluis
voor het verhogen en verbreden van de garage
• Stoevenberg 16, 8281 EJ te Genemuiden
voor het vervangen van de erker
30 december 2020
• Industrieweg 7, 8061 RB te Hasselt
voor de herontwikkeling van een bedrijfsgebouw naar tien
bedrijfswoningen met bedrijfsruimtes en het realiseren van
uitwegen
• Kamperzeedijk 137, 8281 PE te Genemuiden
voor het bouwen van een woning
2 januari 2021
• Pieperweg 3, 8281 PJ te Genemuiden
voor het wijzigen van een verleende vergunning i.v.m. het
uitbreiden van de recreatieve tak

3 januari 2021
• Langestraat 64, 8281 AM te Genemuiden
voor het bouwen van een schuur
6 januari 2021
• Van Nahuysweg 113, 8061 EZ te Hasselt
voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning
De aanvragen zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis op
werkdagen van 8.30 uur 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
24 december 2020
• Ratelaar 49, 8281 KZ te Genemuiden
voor het verbouwen en uitbreiden van de woning
5 januari 2021
• Havezatheweg 5, 8061 PL te Hasselt
voor het bouwen van een loods
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:
28 december 2020
• Kettingweg 2, 8281 PN te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest
30 december 2020
• Kamperzeedijk 137, 8281 PE te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van
sloopwerkzaamheden
3 januari 2021
• Langestraat 64, 8281 AM te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest en het uitvoeren van
sloopwerkzaamheden
4 januari 2021
• Jan van Nassaustraat 6, 8281 ZD te Genemuiden
voor het verwijderen van asbest
Hasselt, 13 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering

Donderdag 21 januari 19.30 uur
Algemeen
In verband met de coronamaatregelen wordt deze
vergadering digitaal gehouden. De raadsvergadering is te
beluisteren via ZwartewaterFM, en is te volgen via de stream
op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.
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 raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of
E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen wordt vervolgens naar
een passende oplossing gezocht om in te spreken tijdens
een raadsvergadering. Dit kan zowel digitaal zijn als fysiek
in het gemeentehuis.

De bespreekpunten op 21 januari zijn:
• Raadsvoorstel Cultuurnota
Zwartewaterland 2021-2024
Met de nota ‘Kansen voor Cultuur 2015 – 2018’ is een basis
gelegd voor cultuurbeleid. Uitgangspunt van de nieuwe
cultuurnota 2021-2024 is dat dit beleid gecontinueerd
en geactualiseerd wordt. Daarbij wordt ingezet op vier
speerpunten van beleid: vrijwilligers, cultuureducatie, de
bibliotheek en (im)materieel erfgoed en evenementen. Het
college adviseert de raad in te stemmen met het raadsvoorstel.
• Raadsvoorstel Controleprotocol
In het controleprotocol geeft de raad aan het college het
beleidskader aan waarbinnen het college moet handelen.
Gebruikelijk is om éénmaal per raadsperiode het controleplan
door de raad te laten vaststellen. Voor deze raadsperiode is
daarom in 2018 een controleprotocol vastgesteld door de
raad. De coronacrisis maakt het noodzakelijk dat voor 2020
een specifiek beleidskader wordt vastgesteld, zodat het
college de ruimte heeft om te handelen met inbegrip van
de corona maatregelen die moeten worden getroffen. Het
college stelt de raad voor het controleprotocol, inclusief het
bijbehorende normen- en toetsingskader, voor 2020 vast te
stellen.

• Raadsvoorstel Dashboard
Sociaal Domein 3e kwartaal 2020
Het Dashboard Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten
van het Sociaal Domein over het derde kwartaal 2020 en de
financiële verwachtingen voor de rest van het jaar. Het college
stelt de raad voor om kennis te nemen van dit Dashboard.
• Raadsvoorstel Communicatie en participatie voor
zoekgebieden grootschalige energieopwek
De gemeenteraad heeft in juni 2019 het programma
energietransitie voor kennisgeving aangenomen. In dit
programma is onder andere opgenomen dat er tot 2030 een
opgave ligt voor 50 hectare zonnevelden, 5 windtribunes
en 160.000 zonnepanelen. De gemeenteraad beschouwt
deze opgave als vertrekpunt in het kader van de Regionale
Energiestrategie. Het college adviseert de raad om de
kaart met mogelijke zoekgebieden en het participatie- en
communicatieplan vast te stellen.
• Brief college van 14 oktober 2020 over Verkenning
energieneutraal ontwikkelen fase 1B Hasselt
om de Weede
• Brief diverse inwoners, ingekomen 30 november 2020
over Omgevingsvergunningen en parkeerplaatsen
Zwartsluis

Meer informatie
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de
vergaderstukken downloaden.
Hasselt, 13 januari 2021
De gemeenteraad van Zwartewaterland,
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester

