Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 1 JUNI 2021

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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nr
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Openbare besluitenlijst d.d. 1 juni 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 1 juni 2021

2

Openbare besluitenlijst 25 mei 2021
Conform

3

2021-0065853

Controleprotocol 2021 – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. het Controleprotocol 2021 vast te stellen.
Conform

4

2021-0066201

Verbijzonderde Interne Controle Plan 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. het Verbijzonderde Interne Controle (VIC) plan 2021 vast te stellen.
Conform

5

2021-0053549

Aanpak winkelcentrum Kort Ambacht – Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De grondexploitatie van het winkelcentrum Kort Ambacht vast te
stellen en voor de dekking van het berekende verlies een voorziening te
treffen.
2. Aanvullend op het eerder gevoteerde voorbereidingskrediet een
uitvoeringskrediet van € 1.350.000,- beschikbaar te stellen voor de in de
grondexploitatie geraamde uitgaven.
Het college besluit:
3. In te stemmen met het schetsontwerp dat ten grondslag ligt aan de
herinrichting van het winkelplein Kort Ambacht.
4. De projectwethouder Tycho Jansen te mandateren om ten behoeve
van de uitvoering van het project te besluiten tot de
realisatieovereenkomst.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de
paragraaf duurzaamheid.

6

2021-0071882

Vrijgeven conceptversie Retail- en horecabeleid - Adviesnota
Het college besluit:
1. De conceptversie Retail- en horecabeleid vrij te geven voor publicatie
t.b.v. participatie Zwijndrechtse ondernemers
2. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over publicatie
conceptversie Retail- en horecabeleid en participatie ondernemers
Conform
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2021-0072518

Openbare besluitenlijst d.d. 1 juni 2021

GREX Stadstuinen - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. het huidige voorbereidingsbudget Stationskwartier van € 0,94 miljoen
aan te vullen met € 0,89 miljoen voor de uitvoering van de volgende
projectfase, lopend tot einde 2021.
2. de grondexploitatie Stadstuinen vast te stellen, en daarmee een
uitvoeringskrediet van € 0,41 mln. te voteren voor de bekostiging van de
in de grondexploitatie Stadstuinen geraamde uitgaven.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de
paragraaf duurzaamheid.

8

2021-0041450

Kredietaanvraag herstraten Da Costastraat en Kort Ambachtlaan
Zwijndrecht - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor grootschalig
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levensduurverlengend onderhoud aan de Da Costastraat te Zwijndrecht
en hiertoe de begroting aan te passen.
2. Een krediet van € 95.000,- beschikbaar te stellen voor grootschalig
levensduurverlengend onderhoud aan de Kort Ambachtlaan te
Zwijndrecht en hiertoe de begroting aan te passen.
3. Af te wijken op de nota 'Waardering en afschrijving' door een
afschrijftermijn van 5 jaar te hanteren.
Conform
9

2021-0072746

Raadsinformatiebrief HVC DVO - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het versturen van de raadsinformatiebrief over
het DVO met HVC.
Conform

10

2021-0070357

Programma Hooge Nesse - Veerplaat - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. het activiteitenprogramma Hooge Nesse - Veerplaat vast te stellen
voor de jaren 2022 en 2023.
2. de daadwerkelijke kosten voor 2021 mee te nemen in de tweede
bestuursrapportage en daarmee ten laste te brengen van de algemene
reserve
3. de financiële aanvraag voor 2022 (€40.600,-) en 2023 (€33.100,-)
integraal af te wegen bij de besluitvorming over de Kadernota 2022
4. in te stemmen met de uitgangspunten voor de intentieovereenkomst
Het college besluit:
5. in te stemmen met het activiteitenprogramma Hooge Nesse Veerplaat
Conform

11

2021-0072905

Voorstel Kiboe-hoeve - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met scenario 3: een nieuwe basisboerderij op een
nieuwe locatie in het zuiden van het Develpark;
2. in te stemmen met het toevoegen van een kas en marktkraam als
extra voorzieningen op de basisboerderij;
3. Incidenteel budget 2021 € 30.000 voor de inhuur van een projectleider
toe te kennen en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve 2021.
4. Investeringskrediet toe te kennen van totaal € 2.274.125 vanaf 2022,
waarvan € 176.625 voor de voorbereidings- en begeleidingskosten 2021.
Hiervan is € 470.000 Investeringskrediet reeds eerder door u toegekend
bij de Kadernota 2019 (71500307).
5. Incidenteel budget toe te kennen van totaal € 223.666 voor de kosten
sloop, leges en onvoorzien 2022 en dit mee te nemen in de afweging bij
de Kadernota 2022;
6. Structureel budget toe te kennen vanaf 2023 € 131.500 waarvan €
99.500 extra kapitaallasten en € 32.000 extra kosten onderhoud
,verzekeringen, beheer, belastingen e.d. dit mee te nemen in de
afweging bij de Kadernota 2022;
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Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op
de financiële paragraaf

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 08 juni
2021, met een getal van 11 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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