Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 31 AUGUSTUS 2021

Aanwezig:
de heer Hein van der Loo - Burgemeester
mevrouw Jacqueline van Dongen - Wethouder
de heer Tycho Jansen - Wethouder
de heer Jos Huizinga - Wethoider
de heer Ronald de Meij - Wethouder
de heer Wilfred Schultink - Loco Secretaris
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Onderwerp/Besluit

Vaststellen van de agenda d.d. 31 augustus 2021
Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021
Conform

2
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Openbare besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021

2021-0117902

Brief aan de raad participatie Noord - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de bijgevoegde brief te versturen aan de gemeenteraad;
2. wethouder Jos Huizinga te machtigen, deze brief te ondertekenen
namens B&W
Conform

4

2021-0104425

Grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. In te stemmen met het grondstoffenbeleidsplan 2022 – 2025; en
daarmee te kiezen voor pakket "plus" (zie hoofdstuk 11, blz. 42, van het
grondstoffenbeleidsplan) ter uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan
en het grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025 ter vaststelling aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Het college besluit de raad voor te stellen om::
2. Het grondstoffenbeleidsplan 2022 - 2025 vast te stelle en daarmee te
kiezen voor pakket "plus" (zie hoofdstuk 11, blz. 42, van het
grondstoffenbeleidsplan) ter uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan;
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

5

2021-0060940

Bomenverordening gemeente Zwijndrecht - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De verordening op de kap en compensatie van bomen
(Bomenverordening gemeente Zwijndrecht) vast te stellen onder
intrekking van de Bomenverordening gemeente Zwijndrecht 2011 en het
Bomencompensatiebeleid gemeente Zwijndrecht 2012.
2. Het college van B&W opdracht te geven een lijst waardevolle bomen
op te stellen in samenspraak met inwoners en deze lijst tenminste
vierjaarlijks te actualiseren.
3. De bestemmingsreserve Bomenfonds in te stellen voor het storten van
compensatiegelden.
Het college besluit:
4. Voor de verplichting tot herplant, zoals bedoeld in artikel 9 lid 4 van de
bomenverordening nadere regels vast te stellen zoals opgenomen in de bijlage.
5. De hoogte van de financiële compensatie, zoals bedoeld in artikel 9 lid 5 van
de Bomenverordening gemeente Zwijndrecht, vast te stellen op € 1.000,- per
boom.
Conform
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2021-0116802

Zienswijze begrotingswijziging 2021 SOJ - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van
de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd ZuidHolland Zuid in te dienen
Conform
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Openbare besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021

Onderwerp/Besluit

Brief inzake huisvesting en opvang asielzoekers en vergunninghouders
Het college besluit:
1. Gezien de actualiteit met een positieve grondhouding ons in te zetten een
bijdrage te leveren voor tijdelijke opvang van vluchtelingen en daarover het
gesprek aan te gaan, en vragen ambtelijk daartoe een verkenning te doen, en
het gesprek te voeren met betrokken partijen wat de hulpvraag is.
2. Voor de hulpvraag vergunninghouders vast te houden aan het traject dat
reeds is ingezet aan de bestuurlijke regietafel asielopvang en statushouders
Zuid-Holland-Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2021,
met een getal van 7 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De locosecretaris,
De burgemeester,
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