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16
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van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 28 april 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.
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Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 15 d.d. 21 april 2020
Conform

2.

2020-15970

2

Regiovisie en actieplan Geweld hoort nergens thuis ZHZ
Het college besluit:
1. de voorliggende regiovisie en actieplan Geweld hoort nergens thuis ZHZ vast te
stellen,
2. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief.
Conform

3.

2020-16064

Subsidieregeling beschermd wonen 2020
Het college besluit:
1. de subsidieregeling beschermd wonen 2020 vast te stellen ter bevordering van de
transformatie binnen beschermd wonen.
2. de subsidieregeling te laten gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Aangehouden

4

2020-16083

Experiment stemmen door visueel gehandicapten met een stemmal en soundbox
Het college besluit:
de Raad te informeren middels bijgaande brief in antwoord op de vraag over het
experiment stemmen door visueel gehandicapten met een stemmal en soundbox.
Conform

5

2020-16071

Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam' en
het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor terinzagelegging en aan te bieden aan de
vooroverlegpartners;
2. hoofdstuk 4 van de bestemmingsplantoelichting te beschouwen als aanmeldnotitie en
af te zien van het opstellen van een milieueffectrapport;
3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen exploitatieplan
voor dit bouwplan vast te stellen;
4. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform met een toegevoegd besluit 5.
Het ontwerpbestemmingsplan in paragraaf 5 zodanig te formuleren dat het
correspondeert met de strekking onder de paragraaf
duurzaamheid/klimaatadaptatie in de adviesnota in het bijzonder mbt
tuinverharding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei
2020, met een getal van 6 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

