Besluitenlijst

Nummer
Jaar

11
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 24 maart 2020
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en
gelet op de maatregelen die i.v.m. de Coronacrisis plaatsvinden, heeft de vergadering via de
Teams App plaatsgevonden.

Aanwezig:

Afwezig:

Hein van der Loo
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Wethouder
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Wethouder
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0.
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Onderwerp/Besluit

Vaststellen van de agenda
A.010 wordt toegevoegd
Besluitenlijst nr. 10 d.d.17 maart 2020
Conform

1.
2.

2020-15998

Aanvraag Vivera mantelzorgpas
Het college besluit:
de raad door middel van bijgaande brief te beantwoorden.
Aangehouden

3.

2020-16010

Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 24)
Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de actualiteiten rondom
rangeerterrein Kijfhoek.
Conform

4.

2020-16007

Beantwoording motie "groen moet je doen"
Het college besluit:
de motie "Groen moet je doen" middels bijgaande brief aan de raad te beantwoorden.
Conform

5.

2020-16004

Parkeerbeleidsplan
Het college besluit:
Het parkeerbeleidsplan vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
De raad via een besloten oriëntatieavond mee te nemen in het parkeerbeleidsplan.
Aangehouden

6.

2020-16021

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders
Het college besluit:
De raad voor te stellen aan de wethouders Van Dongen, Jansen en Huizinga voor
een jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen.
Conform
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Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik
Het college besluit:
- De specifieke uitkering van € 355.720 vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik
toe te voegen aan de begroting;
- De Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woning vast te stellen;
- Winst uit je Woning in de functie van operationeel directeur te mandateren voor de
uitvoering van de subsidieregeling.
Conform

8.

2020-16006

Besluit hogere grenswaarden Frans Halsstraat 10 (transformatie voormalig
schoolgebouw)
Het college besluit:
hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege
railverkeerslawaai voor het realiseren van vier woningen aan de Frans Halsstraat 10.
Conform

9.

2020-16003

Aanwijzingsbesluit ROBT
Het college besluit:
1.De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en of toezichthouders/handhavers
die werkzaam zijn voor het Regionaal Bestuurlijk TEAM (ROBT) als toezichthouder
aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:
a. alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling
Domeinlijsten;
b. de volgende verordeningen / wetten met bijbehorende regels:
- Algemene plaatselijke verordening Zwijndrecht;
- Afvalstoffenverordening Zwijndrecht;
- Wet basisregistratie personen;
- Drank- en horecawet;
- Huisvestingswet;
- Marktverordening Zwijndrecht;
- Parkeerverordening;
- Havenverordening;
- Wet op de Kansspelen;
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- Winkeltijdenwet;
- Winkeltijdenverordening Zwijndrecht.
2.Ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, het hoofd Regionaal Informatie en
Experticecentrum (RIEC) volmacht te verlenen om namens de burgemeester
respectievelijk en/of het college van burgemeester en wethouders de benodigde
legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.
Conform
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2020-16029

Huuruitstel gemeentelijk vastgoed

1

Het college besluit:
Ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die vastgoed huren van
de gemeente, vanwege het Coronavirus, 3 maanden huuruitstel te geven vanaf 1 april.
Op korte termijn te onderzoeken welke andere maatregelen om huurders te ontzorgen
haalbaar zijn.
Besluit 1 is aangepast:
Ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die vastgoed huren van
de gemeente, vanwege het Coronavirus, op verzoek 3 maanden huuruitstel te geven
vanaf 1 april.
Besluit 2 Conform

11.

12.

Het college heeft op donderdag 19 maart via TeaMS besloten:
zondag 22 maart niet te handhaven op de winkelsluitingstijden voor de supermarkten.
Besluit: het college stemt in met het tijdelijk opheffen van de onderbord bepalingen
voor het laden en lossen met behoud van de bepalingen in de APV.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 31 maart 2020, met een getal van 13 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

