Besluitenlijst

Nummer
Jaar

18
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 19 mei 2020
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
en gelet op de maatregelen die i.v.m. de Coronacrisis plaatsvinden, heeft de vergadering
via de Teams App plaatsgevonden.

Aanwezig:

Afwezig:

Hein van der Loo

Burgemeester

Jacqueline van Dongen

Wethouder

Tycho Jansen

Wethouder

Jos Huizinga

Wethouder

Ronald de Meij

Wethouder

Ella Croonenberg-Borst

Secretaris

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
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Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 17 d.d. 12 mei 2020
Conform

2.

2020-16047

2

Lokaal Sport- en Beweegakkoord
Het college besluit:
- in te stemmen met het lokaal Sport- en Beweegakkoord;
- de gemeenteraad hierover te informeren
Conform

3.

2020-15909

Beheervorm nieuw zwembad
Het college besluit:
1. voor het nieuw te bouwen zwembad te kiezen voor externe verzelfstandiging, in de
vorm van een overheidsbedrijf zijnde een NV of BV met de gemeente als 100%
aandeelhouder, als beheervorm;
2. De gemeenteraad te informeren over deze keuze middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Conform, met tekstmandaat aan de portefeuillehouder om de rechtspositie van het
personeel in de brief toe te voegen.

4.

2020-16022

Definitief plan Veerplein
Het college besluit:
de raad voor te stellen de volgende principebesluiten te nemen:
1. €4.827.067,- beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kade en dit te dekken
uit het investeringsbudget kadeherstel;
2. Een afmeersteiger (€820.800,-) aan te leggen wanneer hiervoor subsidie beschikbaar
gesteld wordt vanuit de Regiodeal en anders volgt hiervoor een nieuw advies;
3. Het definitief ontwerp van de buitenruimte vast te stellen met een bijbehorend krediet
van €4.819.461,-;
4. Het krediet voor de buitenruimte als volgt te dekken: €2.700.000,- uit het
investeringsbudget buitenruimte, €130.000,- uit het investeringsbudget keermuur,
€439.933,- uit het investeringsbudget kadeherstel en €1.549.528,- af te wegen tijdens de
behandeling van de Kadernota in 2020;
5. Een 30 kilometerzone (€648.000,-) in te richten op de Ringdijk en dit te dekken uit een
eventuele subsidie van de Regiodeal en anders volgt hiervoor een nieuw advies;
6. Een horecapaviljoen en vlaggenmast te faciliteren in het gebied wanneer hier een
particulier in wil investeren;
7.Het beheer- en onderhoudsbudget voor deze locatie te verhogen met €5.000,- per jaar
en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Bij vaststelling van de Kadernota worden de besluiten definitief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder betreffende besluit 4 en 7

Besluitenlijst

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei
2020, met een getal van 5 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

