Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 18 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. 18 mei 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 18 mei 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021
Conform

3

2021-0025147

Bomenbeleidsplan 2021-2030 'Werken aan een gevarieerde,
boomrijke leefomgeving' – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Het Bomenbeleidsplan 2021-2030 'Werken aan een gevarieerde,
boomrijke leefomgeving' vast te stellen.
2. In te stemmen met de uitgangspunten, zoals die in hoofdstuk 8 van
het bomenbeleidsplan zijn opgenomen, voor het actualiseren van de
Bomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011.
Conform

4

2021-0051789

Handboek kabels en leidingen - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het Handboek kabels en leidingen Zwijndrecht 2021 vast te stellen
onder gelijktijdige intrekking van het Handboek kabels en leidingen
Zwijndrecht 2014.
2. De hoogte van de herstraattarieven voor graafwerkzaamheden te
bepalen overeenkomstig de jaarlijks door de VNG vast te stellen en
gepubliceerde Leidraad herstraattarieven.
Conform

5

2021-0059946

Wegonttrekking Kort Ambachtlaan - Adviesnota
Het college besluit:
1. Een deel van de openbare weg aan Winkelcentrum Kort Ambacht,
zoals met een donkergrijs vlak aangegeven in de bijgaande tekening
"Concept Schetsontwerp Kort Ambachtlaan 2" van 6 april 2021 te
onttrekken aan de openbaarheid op grond van artikel 7 juncto 9 lid 1 van
de Wegenwet.
2. Dit besluit in werking te laten treden op een nader door het college te
bepalen datum.
Conform
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2021-0066243

Openbare besluitenlijst d.d. 18 mei 2021

Ontwikkeling perceel Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de ontwikkeling perceel
Prinses Margrietstraat 10 middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Conform

7

2021-0062604

Beantwoording raadsvraag fractie ABZ over project Euryza - Brief
aan de raad
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De openstaande raadsvraag over doorstroming naar het
project Euryza te beantwoorden met bijgevoegde raadsbrief.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei
2021, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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