Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 25 MEI 2021

Aanwezig:

de heer Hein van der Loo – burgemeester
mevrouw Jacqueline van Dongen – wethouder
de heer Tycho Jansen - wethouder
de heer Jos Huizinga - wethouder
de heer Ronald de Meij – wethouder
mevrouw Ella Croonenberg-Borst - secretaris
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/

Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 25 mei 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 18 mei 2021
Conform

3

2021-0068394

Programma duurzaamheid – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het bijgevoegde programma duurzaamheid;
Het college besluit:
2. De gemeenteraad voor te stellen het programma duurzaamheid vast
te stellen;
3. De gemeenteraad voor te stellen €464.000 voor de uitvoering in 2022
en € 629.000 voor de uitvoering in 2023 mee te nemen in de afweging
bij de kadernota in 2021.
Conform

4

2021-0058453

Transitievisie Warmte 2021 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De Transitievisie Warmte 2021 vast te stellen;
Het college besluit:
2. In te stemmen met de Transitievisie Warmte 2021;
3. De raad voor te stellen om de Transitievisie Warmte 2021 vast te stellen.
Conform

5

2021-0062439

Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 (RES 1.0)
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 vast te stellen;
Het college besluit:
2. In te stemmen met de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0;
3. De raad voor te stellen de Regionale Energiestrategie Drechtsteden
1.0 vast te stellen.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT

6

2021-0060767

Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Voorbereidingsbesluit Stationskwartier Zwijndrecht – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Te bepalen dat een bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt
voorbereid voor het Stationskwartier, zoals vervat in de bestandenset
met planidentificatie NL.IMRO.0642.VB14 Stationskwart-3002 en zoals
is aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding, gedateerd 12
mei 2021;
2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of
bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is
te wijzigen;
3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning
kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, mits de voorgenomen
wijziging van het gebruik niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan verbrede reikwijdte;
4. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met
ingang van de dag van terinzagelegging.
Conform

7

2021-0067031

Kredietaanvraag project Noordoevers Zwijndrecht – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen
voor omvorming van het schetsontwerp Noordoevers tot een definitief ontwerp
Noordoevers en hiertoe de begroting aan te passen.
Conform

8

2021-0063604

Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie gemeente Zwijndrecht 2022 –
Adviesnota
Het college besluit:
1. De beleidsregel Sociaal Medische Indicatie gemeente Zwijndrecht 2022 met
ingang van 1-1-2022 vast te stellen;
2. In een principebesluit de volgende taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voor wat betreft de vangnetregeling SMI (sociaal medische
indicatie) bij een uitvoeringsorganisatie onder te brengen:
a. Toekenning van de tegemoetkoming in de kosten;
b. Monitoring van de sociaal medische situatie;
c. Budgetbeheer;
3. De genoemde taken en het budget SMI bij een uitvoeringsorganisatie aan de
hand van subsidieafspraken onder te brengen;
4. Te werken met de tabel Kinderopvang van de Belastingdienst bij het
toekennen van de hoogte van de tegemoetkoming in de kosten;
5. De eigen bijdrage in het geval en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
conform het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) te vergoeden.
Conform
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9
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Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

2021-0068331

Zienswijze begroting 2022 GRD – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Bijgevoegde zienswijze over de concept begroting 2022 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in te dienen
2. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
Conform

10

2021-0062589

Jaarstukken 2020 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De uitvoeringsinformatie, opgenomen in bijlage 'overzicht van
baten en lasten per taakveld' van de Jaarstukken 2020, vast te stellen
in overeenstemming met artikel 66 van het Besluit begroting en
verantwoording provincie en gemeenten (BBV);
2. De bevestiging bij de jaarstukken 2020 te ondertekenen zodra
deze brief van de accountant is ontvangen.
3. De jaarstukken 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden.
4. De vertrouwelijke bijlage bouwgrondexploitaties ter kennisname aan
te bieden aan de gemeenteraad.
5. Als het accountantsverslag aanleiding geeft tot een andere weergave van
de Jaarstukken 2020 dan zal het college een nieuw besluit nemen;
6. Het punt inzake LOC zoals omschreven op bladzijde 189 om de ontbindende
voorwaarden in te roepen te onderschrijven.
Conform

11

2021-0065292

Verbijzonderde Interne Controle verslag 2020 – Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het VIC verslag 2020
Conform
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Volg
nr

Datum/
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12 2021-0063217

Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Onderwerp/Besluit

Eerste bestuursrapportage 2021 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2021.
2. Budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende mutaties:
hogere verzekeringspremies 2021 € 57.000 en vanaf 2022 € 103.000;
kosten Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2021 € 30.000;
kosten inhuur vestigingsbegeleiding bedrijven 2021 € 30.000
hogere bijdrage/kosten uitvoering milieutaken OZHZ € 61.000 structureel
vanaf 2021;
e) kosten achterstallig onderhoud wegen 2021 en 2022 € 50.000;
f) bijdrage aan "ICT-verandert" 2021 € 500.000 en deze te
dekken uit de algemene reserve;
g) taakmutatie Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid 2021 € 32.000 en deze
te dekken uit de reserve Taakmutaties;
h) taakmutatie GIDS 2021 € 46.000 en deze te dekken uit de reserve
Taakmutaties;
i) proceskosten wateroverlast 2021 € 50.000 en deze te verrekenen met de
voorziening Riolering.
a)
b)
c)
d)

3. A. De huidige middelen in de reserves Grote Projecten (€ 5,84 miljoen) en
Koninginneweg (€ 0,58 miljoen) over te hevelen naar de reserve
Kapitaaldekking Afschrijvingen;
B. De reserves Grote Projecten en Koninginneweg op te heffen.
4. Akkoord te gaan met de verrekeningen reserves:
- stortingen in de reserves € 7,096 miljoen en
- onttrekkingen aan de reserve € 6,996 miljoen.
5. De investeringsbudgetten als volgt te muteren:
a) investeringsbudget beschikbaar te stellen ¨Spoorwegovergangen
Lindtsedijk" ad € 175.000;
b) investeringsbudget DS A. Hellenbroekschool te verhogen met € 800.000;
c) investeringsbudget Twee Wieken (Duivenvoorde) te verhogen met € 800.000;
d) overige investeringsbudgetten 2021 per saldo € 8.476.000 te verlagen/faseren.
6. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in
hoofdstuk 10.
7. De (meerjaren-)begroting 2021-2024 dienovereenkomstig te wijzigen.
Conform met uitzondering van 5 b en c.
Nieuw besluit 5 b en c:
Voor deze budgetten met een apart voorstel naar de raad te gaan.
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT

13

2021-0062100

Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Vrijwaring advocaten JKC – Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de bijgevoegde vrijwaringsverklaring voor de advocaten
van het Juridisch Kenniscentrum, zodat de dienstverlening van advocaten voor
de Drechtsteden kan worden gecontinueerd.
Conform

114

2021-0058493

Intrekken raadsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid
– Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Het raadsbesluit (2019-15787) met betrekking tot het
regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden in te
trekken.
Conform

15 2021-0070601

Nadere uitwerking uitgangspuntennotitie Drechtsteden - Brief aan
de raad
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1.De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
te informeren c.q. te betrekken;
Het college besluit:
2. In te stemmen met de notitie "Uitwerking Uitgangspuntennotitie
'toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten' - als nadere
duiding en invulling op de uitgangspuntennotitie 'toekomstige
samenwerking Drechtstedengemeenten' (januari 2021) en de
duidingsbrief van 23 februari 2021 - in het bijzonder met de daarin
genoemde uitgangspunten alsmede het voorstel voor de financiële
afwikkeling van de transitie;
3. Het besluit van uw college aan het college van Dordrecht en de
overige gemeenten terug te koppelen.
Besluit 1 Niet conform
Nieuw besluit 1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren.
Besluit 2 en 3 Conform
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2021-0062972

Corona Cultuur Steunpakket – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Als dekking voor dit pakket de middelen, zijnde 399.000 euro, te gebruiken
die we vanuit de Rijksoverheid hebben ontvangen om gemeenten in staat
te stellen de lokale culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen.
2. De begroting te wijzigen door onttrekking van het vastgestelde plafond van
€ 399.000 uit de reserve Corona en toe te voegen aan het budget van
programma 3.
3. De werkelijke onttrekking gelijk te laten zijn aan de werkelijk bestede middelen.
Het college besluit:
4. Het college stelt de regeling Het Corona Pakket Cultuur Zwijndrecht 20212022: de Drie Heugels vast, onder voorbehoud dat de raad de middelen
beschikbaar stelt.
Conform

17

2021-0057176

Participatieplekken overbrengen naar lokale gemeenten Adviesnota
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het overbrengen van het beleid en de uitvoering
van de participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de
lokale gemeenten vanaf 1-1-2022.
2. Akkoord te gaan met de uitgangspunten geformuleerd in het 'voorstel
participatieplekken lokaal organiseren'.
3. De participatieplekken als voorziening op te nemen in de, in verband
met de GR-transitie, lokaal vast te stellen Verordening Werk en Inkomen
Drechtsteden per 1-1-2022.
Conform
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Volg
nr

18

Datum/
nummer

2021-0068771

Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021

Onderwerp/Besluit

Concepttekst wijziging GR Drechtsteden naar GR Sociaal Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden (15e wijziging);
2. op basis van de voorliggende concepttekst en de toelichting in de begeleidende
notitie toestemming te verlenen aan het College om de gemeenschappelijke regeling
aan te gaan en zo nodig aan te geven welke wensen, bedenkingen en (tekstuele)
opmerkingen er nog zijn. Op basis van deze input wordt tijdens de zomermaanden
gewerkt aan een definitieve tekst;
3. voor de uitvoering van het primaat lokaal in te stemmen met het ter
beschikking stellen van een budget van € 76.000 in 2021 en een
structureel budget van € 304.000 voor 2022 en verder.
4. het budget voor 2021 te dekken uit de Algemene Reserve en het
structurele budget 2022 e.v. op te nemen in de financiële
ruimteberekening van kadernota en begroting 2022.
5. de begroting 2021 aldus aan te passen.
Besluit 1 Conform
Besluit 2 Niet conform.
Nieuw besluit 2.1 In te stemmen met de conclusies van de toelichting in het
raadsvoorstel 2021-0068771
Nieuw besluit 2.2 Deze conclusies te beschouwen als de wensen en
bedenkingen ex artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.
Besluit 3 Conform
Besluit 4 Conform
Besluit 5 Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni
2021, met een getal van 18 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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