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1. Vaststellen van de agenda d.d. 17 november 2020

2. Openbare besluitenlijst nr. 38 d.d. 10 november 2020
Conform
3. Aangaan Convenant Veilig in en om school (VIOS) – Adviesnota
Het college besluit:
Het convenant Veilig in en om school (VIOS) aan te gaan.
Conform

4. Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) - Adviesnota
Het college besluit:
Bijgaande brief te versturen naar de woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 in Zwijndrecht met het
volgende aanbod:
 medewerking in procedurele zin verlenen aan het aardgasvrij maken door woningcorporaties van circa
1.350 woningen in de komende vijf jaar door aansluiting op warmtenetten
 te onderzoeken in hoeverre ander (gemeentelijk) vastgoed aangesloten kan worden op deze warmtenetten
 mogelijkheden te bezien voor gelijktijdige verbetering van de openbare ruimte en op sociaal gebied
 in gesprek te gaan over toekomstige kansrijke gebieden om de warmtetransitie verder vorm te geven.
Niet Conform
Nieuw besluit 1
Bijgaande brief met tekstmandaat aan de portefeuillehouder, te versturen naar de woningcorporaties Trivire en
Woonkracht10 in Zwijndrecht met het aanbod medewerking te verlenen binnen de (financiële) mogelijkheden en
bevoegdheden van de gemeenten, aan het aardgasvrij maken door woningcorporaties van circa 1.350 woningen in
de komende vijf jaar door aansluiting op warmtenetten.
Nieuw besluit 2
 te onderzoeken in hoeverre ander (gemeentelijk) vastgoed aangesloten kan worden op deze
warmtenetten;
 mogelijkheden te bezien voor gelijktijdige verbetering van de openbare ruimte en op sociaal gebied;
 in gesprek te gaan over toekomstige kansrijke gebieden om de warmtetransitie verder vorm te geven.

5. Parkeerbelastingverordening Zwijndrecht 2021 en Parkeerverordening Zwijndrecht 2021
(2020-0151829) – Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. De verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Zwijndrecht 2021 (Verordening
parkeerbelasting Zwijndrecht 2021) vast te stellen;
2. De verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunning voor het
parkeren 2021 (Parkeerverordening Zwijndrecht 2021) vast te stellen.
Aangehouden
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6. Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam - Raadsvoorstel
Het college besluit:
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.
Aangehouden

7. Uitvoering Wvggz (2020-16220) - Adviesnota
Het college besluit:
1. De Dienstverleningsovereenkomst Wvggz aan te gaan;
2. Met terugwerkende kracht tot 01-01-2020 mandaat te verlenen aan de directeur van de dienst Gezondheid
& Jeugd en deze te machtigen om namens hen de besluiten te nemen of feitelijke handelingen te
verrichten die in bijgevoegd besluit zijn opgesomd;
3. Convenant Verwerking persoonsgegevens bij de uitvoering van Wvggz-taken aan te gaan.
Conform
8. Voortgangsrapportage Wonen in de Drechtsteden (2020-0151657) – Informatienota
Het college besluit:
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Wonen in de Drechtsteden.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2020, met een
getal van 8 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

