Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 23 NOVEMBER 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/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 23 november 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 23 november 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 16 november 2021
Conform

3

2021-0153331

Wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn) - Adviesnota
1. Met de vernieuwde deelnemingsovereenkomst van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn)
akkoord te gaan.
Conform

4

2021-0145025

Kettingbeding leveringsakte grond woningcorporatie Mooiland Adviesnota
1. De kettingbedingen zoals vermeld in de leveringsakte grond deel
10223 nummer 29 van 5 oktober 1988, vermeld onder artikel 20 en
artikel 26 vervallen te verklaren.
2. Het kettingbeding zoals vermeld in de leveringsakte grond deel 7967
nummer 10 van 14 juli 1983, vermeld onder artikel 5 vervallen te
verklaren.

Conform

5

2021-0158207

Bijdragen 2022 Hoge Devel B.V. - Adviesnota
Het college besluit:
1. Voor het kalenderjaar 2022 een gemeentelijke exploitatiebijdrage te
verlenen van € 653.375 aan zwembad de Hoge Devel B.V.
2. Voor de niet-verrekenbare BTW voor het kalenderjaar 2021 een
bijdrage te verlenen van € 69.735 aan zwembad de Hoge Devel B.V.
Conform

6

2021-0161423

RIB afwijkend besluit Dordrecht eigen bijdrage crisisopvang - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. De Raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het
afwijkende besluit van de gemeenteraad van Dordrecht over de eigen
bijdrage voor crisisopvang in de verordening Beschermd wonen en
opvang en de consequenties voor het genomen besluit in Zwijndrecht.
Conform

7

2021-0158910

Wijziging invulling bezuiniging Bibliotheek AanZet - Brief aan de
raad
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 23 november 2021

Onderwerp/Besluit

Het college besluit:
1. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
Conform

8

2021-0163246

Motie 21M6 Kadernota/middelen Rijk en lobby duurzaamheid - Brief
aan de raad
De raad voor te stellen om:
1. Kennisnemen van de beantwoording van de motie 21M6 Kadernota
middelen Rijk en lobby duurzaamheid.
Het college besluit:
2. De motie 21M6 Kadernota over middelen Rijk en lobby duurzaamheid
met bijgaande raadsinformatiebrief beantwoorden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

9

2021-0140760

Stimuleringsregeling groene daken - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De stimuleringsregeling groene daken vast te stellen
2. Een bedrag van € 12.000,- beschikbaar te stellen uit het budget t.b.v.
de uitvoeringsagenda groen, grootboeknummer 61500107
3. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling om namens het college van burgemeester en
wethouders te beschikken op de ingediende aanvragen.
4. De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren
over dit besluit.
Besluit 1: Conform
Besluit 2: Conform
Besluit 3: Conform
Besluit 4: Niet akkoord

10

Dorpsraad Heerjansdam
1. Het college heeft kennis genomen van het gespreksverslag van de
portefeuillehouder met een vertegenwoordiging van de dorpsraad.
2. Het college stemt in met de inhoud van dat verslag.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 30 november 2021, met een getal van 10 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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