Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 20 APRIL 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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1

Vaststellen van de agenda d.d. 20 april 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 13 april 2021
Conform
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2021-0002645

Regioakkoord Gecombineerde Leefstijlinterventie - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het Regio-Akkoord Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Drechtsteden & West-Alblasserwaard 2021-2024 te ondertekenen.
Conform
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2021-0052468

Publicatie subsidieregister - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad per brief te informeren over de publicatie van het
subsidieregister.
Conform
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2021-0050652

Aanwijsbesluit parkeerlocaties grote voertuigen 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het ''Aanwijsbesluit parkeerlocaties grote voertuigen 2021'' vast te
stellen.
2. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande
raadsinformatiebrief.
Conform
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2021-0050651

GVVP Verkeersvisie en Modules – Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan vast te stellen.
2. voor de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plande
benodigde investeringskredieten ter beschikking te stellen:
a. In 2022: € 520.000 voor Autoverkeer Dorpsstraat/Randwag en €
275.000 voor Fiets Groen Kruispad/Norderstedtplein
b. in 2023: € 1.600.000 voor Vrachtverkeer Noordweg en € 100.000
Fietsoversteken Lindtsedijk.
c. in 2025 € 1.650.000 voor Vrachtverkeer Merwedeweg en € 225.000
voor Fiets Plantageweg.
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3. Het IP Infra hierop aan te passen door de onder beslispunt 2
genoemde investeringen in het IP Infra op te nemen.
4. De reeds in IP Infra geplande investeringen voor de
Dorpsstraat/Randweg, Groen Kruispad/Norderstedtplein en
Plantagewege te vervangen.
5. De structurele exploitatie- en afschrijvingslasten vast te stellen:a.
2022: € 252.858
b. 2023: € 210.850
c. 2024: € 171.850
d. 2025: € 169.850
6. De kosten van de maatregelen worden integraal meegenomen in de
afweging bij de Kadernota en Begroting 2022.
Conform
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2021-0053110

Proces motie rol wijkplatforms en dorpsraad 2021 (20M47) - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over het proces van
beantwoording van motie 'rol wijkplatforms en dorpsraad 2021'
(20M47)in relatie tot de brief over de leefbaarheid in de buurten
(19T14).
Conform
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2021-0044226

Vroegsignalering schulden – Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ondertekenen van de overeenkomst
'Vroegsignalering schulden Drechtsteden'
Conform
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2021-0052459

Zienswijze begroting 2022 GR Gevudo – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2022 van de GR Gevudo
in te dienen
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de GR Gevudo.
Conform
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Visie Develpark – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. de visie op het Develpark vast te stellen en te gebruiken als kader bij
toekomstige ontwikkelingen.
Het college besluit:
2. de gemeenteraad voor te stellen de visie op het Develpark vast te
stellen en te gebruiken als kader bij toekomstige ontwikkelingen.
Niet conform
Nieuw besluit 1:
Het college besluit de visie op het Develpark vast te stellen.
Nieuw besluit 2:
De raad middels een Raadsinformatiebrief de visie op het Develpark aan te
bieden en voor te stellen de visie te gebruiken bij toekomstige ontwikkelingen.
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2021-0052779

Reactie brief Woonkracht10 – Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijvoegde brief als reactie op de ingekomen
brief van Woonkracht10 over het mislopen van de vermindering
van deverhuurdersheffing en deze te versturen aan
Woonkracht10.
Niet conform
Nieuw besluit: In te stemmen met de bijgevoegd brief als reactie op de
ingekomen brief van Woonkracht10 over de intrekking van het RVV
bezwaarschrift.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 april
2021, met een getal van 11 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

4/4

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021

5/4

