Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 1 DECEMBER 2020

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/
nummer

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 1 december 2020

2

Openbare besluitenlijst d.d. 24 november 2020
Conform

3

Nadeelcompensatieregeling – Adviesnota
Het college besluit:
De Nadeelcompensatieregeling Leidingen Zwijndrecht vast te stellen.
Conform

4

2020-0157354

Beslissing op bezwaar onttrekking perceel Dorpsstraat 33 Heerjansdam - Adviesnota
Het college besluit:
1. het bezwaarschrift van de heer P. Kremer niet-ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaarschriften van de heer R. Grootendorst, mw. I.N. Koedood, de heer L.
Huizer en de heer B. Bakker ontvankelijk te verklaren;
3. het in bezwaar bestreden besluit d.d. 10 maart 2020 (adviesnota 2020-15829) te
herroepen en het deel van het perceel Dorpsstraat 33 te Heerjansdam, zoals nader
aangeduid in het met blauw gearceerde gebied op de tekening (bijlage 2) te
onttrekken aan de openbaarheid onder gelijktijdige intrekking van het
onttrekkingsbesluit d.d. 10 maart 2020;
4. bezwaarmakers hiervan in kennis te stellen;
5. het in heroverweging genomen besluit bekend te maken in de Staatscourant en te
publiceren in het huis-aan-huisblad De Brug.
Conform

5

2020-0157465

Verkiezingen Tweede Kamer aanwijzing stembureaus – Adviesnota
Het college besluit:
de stembureaus aan te wijzen volgens bijgevoegde bijlage.
Conform

6

2020-0158417

Addendum PALT 2021 – Adviesnota
1. In te stemmen met het addendum PALT 2021;
2. Wethouder Van Dongen te mandateren voor ondertekening van het addendum
namens de gemeente Zwijndrecht;
3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over dit
besluit.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT

7
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Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam - Raadsvoorstel
1. de notitie zienswijzen, zoals opgenomen als bijlage in de toelichting van het
bestemmingsplan 'Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam', vast te stellen en de ingekomen
zienswijze ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
2. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam' met het
identificatienummer NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat78-3001 en de digitale ondergrond
met bestandsnaam o_NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat78-3001.dxf vast te stellen;
3. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam',
zoals opgenomen in bijlage 4 van dit raadsvoorstel, vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform

8

2020-0161795

Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2021 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
de verordening hondenbelasting ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Conform

9

Medeondertekening brief aan BZK over taakstelling statushouders.
Het college besluit:
in te stemmen met de inhoud van de brief en ondersteunt de medeondertekening door
de portefeuillehouder wonen.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2020,
met een getal van 9 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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