Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 16 MAART 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. 16 maart 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 16 maart 2021

2

Besluitenlijst d.d. 9 maart 2021
Conform

3

2021-0027804

Subsidieregeling 2022 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De Subsidieregeling voor subsidieverstrekking gemeente Zwijndrecht
2022 vast te stellen;
2. De raad per brief te informeren over het vaststellen van de
Subsidieregeling 2022.
Conform

4

2021-0027525

Aansluiting informatieknooppunt zorgfraude (IKZ) - Adviesnota
Het college besluit:
1. aan te sluiten bij het informatieknooppunt en hiervoor
eenverwerkersovereenkomst aan te gaan met de VNG.
Conform

5

2021-0030574

Richtinggevend Plan van Aanpak Grondstoffenbeleid
– Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het richtinggevende plan van aanpak
grondstoffenbeleid;
2. Daarmee te kiezen voor invoering van Recycle-Tarief o.b.v. "volumefrequentie" als richtinggevend scenario voor het op te stellen
grondstoffenbeleid;
3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 185.668,- ten
behoeve van de realisatie van 32 ondergrondse containers;
4. Deze kosten ten laste te brengen van het jaar 2022 en te dekken door
een onttrekking aan de Reserve Reiniging;
5. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Het college besluit:
6.Het richtinggevend plan van aanpak grondstoffenbeleid vast te stellen.
Conform
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6

2021-0030151

Openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021

Leefbaarheid buurten Zwijndrecht - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de stand van zaken van de leefbaarheid
inde wijken en buurten van Zwijndrecht middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Aangehouden

7

2021-0031087

Planschadevergoedingsverzoek bestemmingsplan Dorpsstraat 7880 Heerjansdam - Adviesnota
1. het ingekomen verzoek om planschadevergoeding tegen het nog
in procedure zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 als
prematuur tekwalificeren en aan te houden tot het moment van
onherroepelijkheid van dit bestemmingsplan.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart
2021, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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