Besluitenlijst

Nummer
Jaar

21
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 9 juni 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.
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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 20 d.d. 2 juni 2020
Conform

2.

2020-16069

2

Jaarstukken 2019
Het college besluit:
1. de uitvoeringsinformatie, opgenomen in bijlage 'overzicht van baten en lasten per
taakveld' van de Jaarstukken 2019, vast te stellen in overeenstemming met artikel 66 van
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
2. de bevestiging bij de Jaarstukken 2019 te ondertekenen zodra deze brief van de
accountant is ontvangen;
3. de Jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;
4. de vertrouwelijke bijlage bouwgrondexploitaties ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder en een toegevoegd besluit 5.
5. Als het accountantsverslag aanleiding geeft tot een andere weergave van de
jaarstukken 2019, dan zal het college een nieuw besluit nemen.

3.

2020-15935

Subsidieregeling 2021
Het college besluit:
1. De Subsidieregeling voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht 2021 vast te
stellen;
2. De raad per brief te informeren over bovenstaande.
Aangehouden
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4.

2020-16147
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3

Onderwerp/Besluit

Lokale noodmaatregelen Covid-19
Het college besluit:
De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
1. De huur voor gemeentelijke accommodaties voor de maanden maart, april en mei,
vanwege het coronavirus, voor (sport-)verenigingen en organisaties kwijt te schelden;
2. De periode van het verlenen van huuruitstel op verzoek, vanwege het coronavirus,
voor verenigingen en organisaties die vastgoed huren te verleggen naar de maanden
juni, juli, augustus en september;
3. Een éénmalige vergoeding toe te kennen aan sportverenigingen voor de aanschaf van
desinfectiemiddelen;
4. De portefeuillehouder accommodatiebeleid mandaat te verlenen om in de maanden
juni, juli, augustus en september 2020, maatwerkoplossingen toe te kunnen passen voor
huurders met acute liquiditeitsproblemen;
5. Geen marktgeld te heffen voor het 2e kwartaal van 2020 voor de weekmarkt op
Walburg;
6. Geen marktgeld te heffen voor het 2e kwartaal van 2020 voor de marktkooplieden die
op grond van de noodverordening geen gebruik hebben kunnen maken van een
standplaats op de weekmarkt op Oudeland;
7. Geen precario te heffen op terrassen voor 2020;
8. De verwachte totale kosten van besluit 1 t/m 7 zijnde € 327.000 als volgt te dekken:
- door de nog te ontvangen compensatieregelingen van de rijksoverheid, voor zover
deze beoogd is voor deze doelen;
- voor dat deel dat waar de compensatie niet in voorziet de kosten ten laste brengen van
het begrotingsresultaat.
Conform

5.

2020-16143

Voortgang toezeggingen n.a.v. 'Een plek voor Iedereen' 19T29: Buurtcirkels en
waakvlamfunctie
Het college besluit:
Door middel van bijgevoegde brief de raad te informeren over de voortgang van de
toezeggingen n.a.v. het vastgestelde plan 'Een plek voor Iedereen' (19T29 d.d.10
september 2019) ten aanzien van: Buurtcirkels en de waakvlamfunctie
Conform

6.

2020-16157

Brief nazorg ex-gedetineerden aan Dordrecht
Het college besluit:
via bijgevoegde brief het college van Dordrecht te informeren over het Zwijndrechtse
standpunt en hen te verzoeken om een aangepast proces op basis van de inhoud.
Niet conform: Het college herkent zich in de inhoud en standpunten van de
adviesnota, maar besluit geen brief te sturen naar Dordrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni
2020, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

