Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 15 JUNI 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. 15 juni 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 15 juni 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 08 juni 2021
Conform

3

2020-0151224

Vaststelling herziene lijst met categorieën van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. het besluit van 2015-12871, voorzover betreffende de vastgestelde
lijst met categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist, in te trekken;
2. op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de
bijgevoegde aangepaste lijst met categorieën van gevallen waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, vast te stellen.
Conform

4

2020-0178081

Omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden
woningbouwlocatie Lindelaan 36-38 - Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de notitie zienswijzen en de ingediende zienswijzen
ongegrond te verklaren;
2. de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 26 woningen
op de locatie Lindelaan 36-38;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform met tekstmandaat op de brief

5

2021-0075292

Gebiedsagenda Noord - Adviesnota
Het college besluit:
1. de gebiedsagenda DiZtrikt Noord vast te stellen als richtinggevend
document voor de participatie met bewoners, ondernemers en
gebruikers van de wijk Noord om te komen tot een masterplan
voor dewijk.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
6

2021-0074994

Ontwerpbestemmingsplan HeerJanstraat Heerjansdam en
Bouwenveloppe - Brief aan de raad
De raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "HeerJanstraat te
Heerjansdam"en het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor
terinzagelegging;
2. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden;
3. vast te stellen de Bouwenveloppe HeerJanstraat Heerjansdam.
Conform

7

2021-0065539

Bewegen in de openbare ruimte - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. de nadelige gevolgen van de coronaperiode voor specifiek jongeren,
maar ook oudere inwoners tegen te gaan, door:
1. a. financiering ter beschikking te stellen voor plaatsing
van zeven beweegvoorzieningen in het Develpark voor
een pilot/proefperiode van een jaar en de kosten van
deze tijdelijke plaatsing, zijnde € 24.000 exclusief btw, te
dekken uit de corona-reserve;
b. bevindingen uit deze pilot/proefperiode mee te nemen in
de visie op het Develpark;
2. financiering ter beschikking te stellen voor plaatsing van
een drie calisthenicstoestellen nabij een
jongerenontmoetingsplek, zijnde € 8.000,- exclusief btw,
en deze te dekken uit de corona-reserve;
3. a. financiering ter beschikking te stellen voor plaatsing
van zeven beweegvoorzieningen in wijk Walburg voor
een pilot/proefperiode van een jaar en de kosten van
deze tijdelijke plaatsing, zijnde € 24.000, - exclusief btw,
te dekken uit de corona-reserve
b bevindingen uit deze pilot/proefperiode mee te nemen in
de ontwikkelvisie van winkelcentrum Walburg en
omgeving;
4. in te stemmen met het uitzetten van een recreatieve
hardlooproute in Zwijndrecht voorzien van QR-codes,
de begroting 2022 conform aan te passen.
Het college besluit:
2. de opdracht te geven aan de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
om een onderzoek in te stellen naar de beweegbehoefte van de
inwoners van Zwijndrecht in de openbare ruimte.

Aangehouden

3/5

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

8

Datum/
nummer

2021-0069651

Openbare besluitenlijst d.d. 15 juni 2021

Onderwerp/Besluit

Aanvullende kosten en krediet aanleg en renovatie kunstgrasvelden
- Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Een aanvullend (netto) uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad €
972.281,- voor de aanleg van drie kunstgrasvelden en de renovatie van
één kunstgrasveld en hiertoe de begroting aan te passen.
2. De watercompenserende maatregelen af te schrijven in 50 jaar.
Conform

9

2021-0080792

ALV VNG 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de annotaties op de agenda voor de
AlgemeneLeden Vergadering van de VNG op 16 juni 2021.
Niet conform
Nieuw besluit:
1.Conform met uitzondering van agendapunt 7 en het verslag van de
vorige vergadering.
2. Het advies GGU verhoging. Zwijndrecht stemt tegen.
3. In het verslag ontbreekt Zwijndrecht bij de aanwezigheid ALV 12
febr 2021.
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2021-0078354

Kadernota 2022 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. de kadernota als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de
begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025;
2. de ontwikkelingen (A t/m E) zoals in het raadsbesluit vermeld te
verwerken in de primaire begroting 2022-2025.
Conform met tekstmandaat
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021,
met een getal van 10 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,

De burgemeester,
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