Besluitenlijst

Nummer
Jaar

13
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 7 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.

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

Datum/

nr

nummer
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Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 12 d.d. 31 maart 2020
Conform

2.

2020-16048

2

Regionaal risicoprofiel VRZHZ
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid om het regionaal risicoprofiel vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de reactie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op de door
het college en de raad van Zwijndrecht ingediende zienswijze;
3. De raad te informeren over de vaststelling van en de reactie op de zienswijze op het
regionaal risicoprofiel.
Conform

3.

2020-16026

Omgevingsvisie Zwijndrecht
Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvisie, zoals opgenomen in de bijlage bij dit
advies;
2. De ontwerp omgevingsvisie vrij te geven voor vooroverleg en terinzagelegging;
3. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
Conform

4.

2020-16036

Anterieure overeenkomst Beneluxlaan 5 (herontwikkeling voormalig
Rabobankgebouw)
Het college besluit:
1. een anterieure overeenkomst te sluiten voor de herontwikkeling van de locatie
Beneluxlaan 5;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen exploitatieplan
voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform

5.

2020-16033

Jaarverslag vertrouwenspersonen en integriteit 2019
Het college neemt kennis van:
het jaarverslag vertrouwenspersonen en integriteit 2019 en stuurt dit jaarverslag met
bijgevoegde raadsbrief ter informatie eveneens door aan de gemeenteraad.
Conform

6.

2020-15983

Nota van uitgangspunten Noordoevers
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de nota van uitgangspunten voor project Noordoevers vast te
stellen;
2. de raad voor te stellen een krediet van €260.000,- beschikbaar te stellen voor de
uitwerking van de nota van uitgangspunten naar een masterplan en dit ten laste te leggen
van de nog vast te stellen grondexploitatie Noordoevers.
Conform
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2020-15996

Verkoopprijzen bedrijfskavels op Bakestein voor 2020 & aanvraag aanvullend
krediet voor de bekostiging van de in de grondexploitatie van Bakestein geraamde
uitgaven
Het college besluit:
1. De gehanteerde verkoopprijzen van de nog te verkopen bedrijfskavels op Bakestein
niet te verhogen en, op een prijsverlaging van één kavel na, ongewijzigd vast te stellen
voor 2020;
2. Aan de raad een aanvullend krediet van € 985.000 te vragen voor de bekostiging van
de in de grondexploitatie geraamde uitgaven.
Conform

8.

2020-16043

Raadsinformatiebrief Serviceorganisatie Jeugd inzake solidariteit, middelen naar
de voorkant en budgetmaxima met reflectie van het college
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief van de Serviceorganisatie Jeugd samen met de reflectie hierop
van het college ter informatie aan te bieden aan de raad.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 april
2020, met een getal van 9 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

