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Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen v.d. Agenda

1.

Besluitenlijst-nr.01, d.d. 7 januari 2020
CONFORM,

2.

2019-15866

Woonplan Zwijndrecht 2020-2030
Het college besluit:
1. het verslag van de inspraak over het concept-woonplan vast te stellen;
2. in te stemmen met verzending van de in dit verslag opgenomen brieven aan de
insprekers;
3. het Woonplan Zwijndrecht 2020-2030 (versie na inspraak) vast te stellen;
4. de raad voor te stellen om het Woonplan Zwijndrecht 2020-2030 vast te stellen.
Gewijzigde besluiten:
Besluit 1 Conform
Besluit 2 Akkoord met tekstuele aanpassingen in de brieven aan de
insprekers.
Besluit 3 Aangepast: Het woonplan Zwijndrecht vast te stellen als werkplan
0.1
Besluit 4 Vervalt
Besluit 5 Samen met organisatie en college de verdieping en uitwerking van
dit werkplan te maken.
Besluit 6: De stand van zaken in een informatiebrief aan de raad mee te
delen, met mandaat aan de portefeuillehouder.

3.

2019-15855

Subsidieverlening Bibliotheek AanZet 2020
Het college besluit:
1. Aan de Bibliotheek AanZet voor de uitvoering van de opdracht 2020 een subsidie te
verlenen van € 1.030.676,00;
2. Voor de exploitatielasten van het servicepunt Rajubibos een bijdrage van €
54.778,00 te verlenen.
Conform Met mandaat aan de pfh om in de beschikking de subsidie
voorwaarden scherp te formuleren.

4.

2019-15882

Principeverzoek deelname regeling Ruimte voor Ruimte, Dorpsstraat 209,
Heerjansdam
Het college besluit:
1. In te stemmen met het principeverzoek voor deelname aan de Ruimte voor Ruimte
regeling dat uitgaat van het saneren van de kas aan de Dorpsstraat achter 209 en en
de bouw van drie (compensatie) woningen.
Conform

5.

2019-15878

Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 23)
Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de actualiteiten rondom
rangeerterrein Kijfhoek
Conform
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6.

2019-15780

Onderwerp/Besluit

Vaststellen opgavebladen groeiagenda
Het college besluit:
De raad te adviseren tot het vaststellen van de Opgavebladen Groeiagenda voor de
bovenlokale uitvoering van de Groeiagenda.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14
januari 2020, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

