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01

Vaststellen van de agenda d.d. 13 oktober 2020

02

Besluitenlijst nr. 33 d.d. 6 oktober 2020
CONFORM

03

Afvalwaterakkoord - Adviesnota
Het college besluit:
1.In te stemmen met de afspraken tussen het waterschap Hollandse Delta en de gemeente
die zijn opgenomen in het afvalwaterakkoord.
2.Portefeuillehouder JETM van Dongen een volmacht te geven om het afvalwaterakkoord
te tekenen.
CONFORM

04

Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2021 - Raadsvoorstel
Het college besluit:
De Heffingsverordening Begraafplaatsen Zwijndrecht 2021 inclusief de daarbij behorende
tarieventabel 2021 vast te stellen.
CONFORM

05

Uitkomsten Inspectieonderzoek Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid –
Brief aan de Raad
Het college besluit:
De raad met bijgaande brief te informeren over de inspectierapporten ten aanzien van de
kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid en de daaropvolgende kwaliteitsverbeteringen
die door Veilig Thuis Zuid-Holland-Zuid zijn uitgevoerd.
CONFORM MET TEKSTMANDAAT AAN DE PORTEFEUILLEHOUDER OP DE BRIEF.

06

Vaststelling subsidie 2019 Diverz - Brief aan de Raad
Het college besluit:
1.in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Diverz en de subsidie
2019 definitief vast te stellen op € 3.508.154,51;
2.1.niet in stemmen met het voorstel van Diverz om de egalisatiereserve te verhogen –
en hiervoor de bestemmingsreserves te gebruiken - om eventuele tegenvallers van de
Coronacrisis op te vangen;
2.2.aan Diverz mede te delen dat een eventueel exploitatietekort 2020 als gevolg van de
Coronacrisis in principe gedekt wordt met de compensatieregeling vanuit rijksoverheid en
als dat onvoldoende mocht blijken of niet toegekend wordt, dan staat de gemeente garant
staat voor de dekking van een mogelijk exploitatietekort bij Diverz als gevolg van de
Coronacrisis;
2.3.€ 115.423,-- terug te vorderen als nakomende baat 2020;
3.pas tot besluitvorming over te gaan met betrekking tot het verzoek van Diverz om het
besluit over de bestemmingsreserves ad. € 171.982,-- met 1 jaar te verlengen, nadat
Diverz een onderbouwd plan voor het gebruik van de bestemmingsreserves heeft
ingediend;
4.de raad via bijgaande raadsbrief te informeren over het jaarverslag 2019 van Diverz.
CONFORM BEHALVE BESLUIT 2.2 DIT WORDT:
Aan Diverz mee te delen dat een eventueel exploitatietekort 2020 als gevolg van de
Coronacrisis in principe gedekt wordt met de compensatieregeling van
rijksoverheid.

07

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden 2020-2024 – Adviesnota
Het college besluit:
Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden 2020 tot 2024 met een
Zwijndrechts addendum vast te stellen.
CONFORM
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08

Algemene informatieplicht en betrokkenheid raad – Brief aan de Raad
Het college besluit:
De raad per brief te informeren over hoe het college omgaat met de actieve informatieplicht
uit de Gemeentewet en de betrokkenheid van de raad bij de uitoefening van
collegebevoegdheden.
CONFORM MET TEKSTMANDAAT AAN DE PORTEFEUILLEHOUDER.

09

Algemene Ledenvergadering VNG 2020 – Brief aan de Raad
Het college besluit:
De raad per brief te informeren over de ALV van de VNG.
CONFORM

10

Voorstel plaatsingslijst weekmarkt – Adviesnota
Het college besluit:
De plaatsingslijst voor de weekmarkt bij winkelcentrum Walburg vast te stellen.
CONFORM

11

Winkelcentrum Walburg verbouwt – Adviesnota
Het college besluit:
Bijgevoegde brief als antwoord op de schriftelijke vraag (20F15) van de raad te versturen.
CONFORM

12

Herstel Besluitvormingstraject veiligheidsvoorzieningen op Kijfhoek –
Brief aan de Raad
Het college besluit:
1.De brief aan de raad met als onderwerp Besluitvormingstraject veiligheidsvoorzieningen
op Kijfhoek' (2020-16289) te vervangen door bijgevoegde brief aan de raad;
2.In de eerdere brief is abusievelijk opgenomen dat het om de aanschaf van 2
schuimblusvoertuigen ging, dit moeten echter 3 schuimblusvoertuigen zijn.
CONFORM

13

Ontheffing winkeltijden 2e Kerstdag 2020 - Adviesnota
Het college besluit:
In te stemmen met de ontheffing op de winkeltijdenverordening Zwijndrecht van 10.00 uur
tot 13.00 uur op Tweede Kerstdag 2020.
CONFORM

14

Beantwoording raadsvraag zelfbewoning – Brief aan de Raad
Het college besluit:
De openstaande raadsvraag over zelfbewoning te beantwoorden met bijgevoegde
raadsbrief.
CONFORM

15

RAT-C paper scenarios post-corona crisis
Het college besluit:
1. Het RAT-C paper ter kennisgeving aan te nemen;
2. De uitwerking aanvullend te laten zijn op de werkgroep "Zwijndrecht uit de crisis";
3. De samenwerking ZHZ vooral te benutten voor best and worst practices en
gemeenschappelijke lobby;
4. Daarover terug te koppelen aan de RAT-C werkgroep .
BESLUIT 1, 3 EN 4 CONFORM
BESLUIT 2 NIET AKKOORD
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020, met een getal
van 15 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

