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Datum/

nr
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Onderwerp/ Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 30 d.d. 15 september 2020
Conform

2.

2020-16225

Pilot met het ter adoptie stellen van en verwijderen van
zwerfafvalbakken
Het college besluit:
1. Van september tot en met december 2020 een pilot uit te laten voeren met
het ter adoptie stellen en verwijderen van ongeveer 25% van de
zwerfafvalbakken in de wijken Nederhoven en heer Oudelands Ambacht;
2. Deze pilot bij een positieve evaluatie in geheel Zwijndrecht uit te voeren;
3. De besparing in capaciteit die de verwijdering en de adoptie van
afvalbakken met zich mee brengt vanaf het vierde kwartaal van 2021, in te
zetten voor het structureel graffitivrij en schoon maken van de overige
zwerfafvalbakken.
Aangehouden

3.

2020-16260

Toekomst coffeeshop Zwijndrecht
Het college besluit:
In te stemmen met de formulering van het standpunt van het college zoals
verwoord in de bijgevoegde burgemeestersbrief aan de raad.
Conform

4.

2020-16236

Zienswijze begrotingswijziging 2020 SOJ
Het college besluit:
de raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de begrotingswijziging
2020 naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2020 van de
Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid in te dienen.
Conform

5.

2020-16195

Jaarverslag 2018/2019 Sociaal Raadslieden
Het college besluit:
Kennis te nemen van het jaarverslag 2018/2019 van Sociaal Raadslieden en
dit aan te bieden aan de Raad.
Niet Conform
Nieuw besluit: Kennis te nemen van het jaarverslag 2018/2019 van
Sociaal Raadslieden en dit ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Met tekstmandaat aan de portefeuillehouder voor een aanpassing in
de brief.
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6.

2020-16109

Onderwerp/ Besluit

Aanpak WinCen Kort Ambacht
Het college besluit:
1. in te stemmen met de in het beslisdocument geformuleerde kaders die
voorwaardelijk zijn voor de herontwikkeling en -inrichting van het
winkelcentrum Kort Ambacht;
2. de projectwethouder Jos Huizinga te mandateren om ten behoeve van de
hiertoe benodigde samenwerking met de projectontwikkelaar, te besluiten tot
de intentieovereenkomst;
3. de gemeenteraad te informeren over de beoogde aanpak van het
winkelgebied Kort Ambacht met het verzoek om in te stemmen met de
reservering van het benodigde bedrag binnen de reserves van het
grondbedrijf;
4. de gemeenteraad een voorbereidingskrediet te vragen ter grootte van €
130.000,- bedoeld om de gemeentelijke kosten tijdens de onderzoeksfase en
de voorbereiding van het project te bekostigen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder om de
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie
toe te voegen aan het beslisdocument.

7.

2020-16241

2e Herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg
480/480a
Het college besluit:
De raad voor te stellen
1. in te stemmen met de wijziging zoals verwoord in het besluit onder
Archeologie;
2. de digitale versie van de '2e herziening bestemmingsplan Buitengebied,
locatie Langeweg 480/480a' met de identificatiecode
NL.IMRO.0642.BP15langeweg480-3001 en de digitale ondergrond met
bestandsnaam: NL.IMRO.0642.BP15langeweg480-3001.dxf gewijzigd vast te
stellen;
3. de analoge verbeelding van de '2e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Langeweg 480/480a' zoals opgenomen in bijlage van dit
raadsvoorstel, vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform

8.

2020-16264

Vertegenwoordiging college bij digitale ALV van de VNG op 25-9-20
Het college besluit:
1. zich op de digitale Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25
september 2020 te laten vertegenwoordigen door een lid van het
Managementteam;
2. Indien vertegenwoordiging door een niet-collegelid niet is toegestaan, uit
zijn midden een vertegenwoordiger te kiezen.
Conform
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9.

2020-16218

Onderwerp/ Besluit

Vervanging en verwerving schuimblusvoertuigen
Het college besluit:
1.In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - om twee schuimblusvoertuigen te
verwerven, waarbij ProRail voor 50% één voertuig meefinanciert en de
overige financiele dekking komt uit het budget van het project 'Spoorzone
E.V.';
2.In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - om de huidige (spoorzone)
schuimblusvoertuigen tegen taxatiewaarde door de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid over te laten nemen;
3.In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - om in gezamenlijkheid met de gemeente
Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, onder auspiciën van de
stuurgroep Spoorzone E.V. de mogelijkheden te exploreren voor het
verkrijgen van structurele financiering voor de vervanging van de camera’s
langs het spoor medio 2032 en de schuimblusvoertuigen medio 2038;
4.In te stemmen met het afnemen van een schouw om zodoende knelpunten
in de infrastructuur en groenvoorziening, nabij de operationele voorzieningen
vanuit het project Spoorzone, te inventariseren en hiervoor een passende
oplossing te vinden.
5.De raad middels bijgevoegde brief aan de raad te informeren over de
verwerving van twee schuimblusvoertuigen.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 22 september 2020, met een getal van 10 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

