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0.

VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

1.

Besluitenlijst 22 september 2020
Conform

2.

2020-16231

2

Vaststelling omgevingsvisie Zwijndrecht
Het college besluit:
de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de notitie zienswijzen;
2. De omgevingsvisie Zwijndrecht gewijzigd vast te stellen;
3. De structuurvisie 'Zwijndrecht 2020: De ondernemende tuinstad' in te trekken.
Conform

3.

2020-16280

Rekenkameronderzoek afvalbeleid
Het college besluit:
de bestuurlijke reactie op het rapport 'Rekenkameronderzoek afvalbeleid Zwijndrecht'
vast te stellen en uiterlijk 30 september te verzenden naar de rekenkamer.
Conform

4.

2020-16288

Zienswijze verzoek inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder
Het college besluit:
de raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over het inkoopkader jeugdhulp 2022 en
verder Jeugd Zuid-Holland Zuid, in te dienen.
Conform

5.

2020-16268

Actieve informatieplicht en betrokkenheid Raad
Het college besluit:
De raad per brief te informeren over het college omgaat met de actieve
informatieplicht uit de Gemeentewet en de betrokkenheid van de raad bij de
uitoefening van collegebevoegdheden.
Aangehouden

6.

2020-16289

Besluitvormingstraject veiligheidsvoorzieningen op Kijfhoek
Verplaatst naar vertrouwelijke besluitenlijst.

7.

2020-16265

Grote aanpak Jeroen Boschlaan
Het college besluit:
1. De raad te vragen om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 2.305.000
krediet om over te kunnen gaan tot de aanbesteding van het project Grote aanpak Jeroen
Boschlaan;
2. De raad te vragen om in te stemmen met het voteren en beschikbaar stellen van
€ 225.000 aanvullend krediet voor duurzaamheidsmaatregelen waarvan € 175.000 voor het
afkoppelen van het regenwater.
Conform
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8.

2020-16292

9.
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Onderwerp/Besluit

Toegezegde informatie ter voorbereiding op raadsbijeenkomst van 8 oktober 2020
Conform
Brief Trivire en Woonkracht10 inzake Gebiedsvisie Noord, besproken
in de vergadering van 15 september
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van Woonkracht10 en Trivire.
2. Een uitnodiging aan de corporaties te sturen om hierover te spreken.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober
2020, met een getal van 10 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

