Besluitenlijst
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22
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 16 juni 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. 21 d.d. 9 juni 2020
Conform

2.

2020-16144

2

Beantwoording motie Loket Vraagwijzer (1941)
Het college besluit:
Door middel van bijgevoegde brief aan de raad de motie 'Loket Vraagwijzer' (1941, d.d.
12 november 2019) te beantwoorden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

3.

2020-16154

Verlenging vergunningstop Coffeeshop
Het college besluit:
de Raad voor te stellen te besluiten tot:
1. het verlengen van de tijdelijke vergunningstop van 13 januari 2020 voor de exploitatie
van de coffeeshop met een periode van maximaal 6 maanden;
2. gedurende deze periode het coffeeshopbeleid aan te vullen c.q. te wijzigen.
16 juni 2020:
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder en 2 aanvullende besluiten 3
en 4:
Besluit 3. Het college staat achter haar standpunt om te streven naar de 0-optie
Besluit 4. Het college spreekt uit, het belangrijk te vinden dat, gehoord hebbende
de bespreking in de gemeenteraad, er een uiteindelijk standpunt ontstaat,
waarvoor draagvlak in de gemeenteraad is.
23 juni 2020:
Het college past haar besluit m.b.t. verlenging vergunningstop Coffeeshop (202016154) als volgt aan.
Besluit 3: het college staat nog altijd achter haar standpunt om te streven naar de 0optie, maar hecht tegelijkertijd aan draagvlak bij de gemeenteraad voor de
beleidsregels die de burgemeester als bestuursorgaan zal vaststellen
Besluit 4: vervalt

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni
2020, met een getal van 4 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
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De burgemeester,

