Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 9 FEBRUARI 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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Volg
nr

Datum/
nummer

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 9 februari 2021

2

Openbare Besluitenlijst d.d. 2 februari 2021
Conform

3

2021-0015234

Convenant klimaatadaptief bouwen - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het convenant klimaatadaptief bouwen van de Provincie Zuid-Holland
te ondertekenen.
2. Bijgevoegde brief ter informatie naar de raad te versturen.
Conform met een aanvullend besluit 3
Het college besluit dat het MT wordt verzocht uiterlijk een half jaar na
ondertekening de personele consequenties van deelname aan het convenant te
rapporteren.

4

2020-0158255

Subsidieverlening Bibliotheek AanZet 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Een subsidie van € 1.046.137,00 te verlenen aan stichting Bibliotheek
AanZet voor de uitvoering van bibliotheekwerk in 2021 (onderdeel 1.ah.
van de Subsidieregeling 2021);
2. Een bedrag van € 5.163,00 af te wijzen in verband met het bereiken
van het vastgestelde subsidieplafond voor bibliotheekwerk;
3. Voor de exploitatielasten van het servicepunt Rajubibos voor 2021 een
bijdrage van € 55.884,00 te verlenen.
Conform

5

2021-0011585

Aanvullend college voorstel OAB - Adviesnota
1. In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid voor 2021 een aanvullende
financiële bijdrage te verlenen van € 151.638,40.
Dit wordt als volgt verdeeld:
 PIT Kinderopvang en Onderwijs: €58.188,40
 De Benjamin: €5.158,00
 Yes! Kinderopvang: €88.292,00
Conform met een aanvullend besluit 2:
Het college besluit dat de dekking hiervoor is gevonden binnen de middelen die
vanuit het Rijk voor Onderwijs Achterstanden Beleid zijn ontvangen.

6

2021-0012192

Vaststelling tarieven Binnenhavengeld 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. De tarieven voor Binnenhavengeld 2021 conform
voorstel Havenbedrijf Rotterdam vast te stellen.
Conform
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7

2020-0165538

Jaarverslag Welstand van Dorp, Stad en Land - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 12b, derde lid van de Woningwet, het jaarverslag
van de Welstandscommissie Dorp, Stad en Land over het jaar 2019 aan
de raad aan te bieden;
2. Op grond van artikel 12c van de Woningwet, de raad te informeren
over:
a. op welke wijze is omgegaan met de adviezen van de
welstandscommissie
b.

in welke gevallen om welstandsredenen is overgegaan tot oplegging
van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder
dwangsom.

Conform

8

2021-0009154

Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2020 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raadsinformatiebrief "Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds"
te verzenden aan de gemeenteraad
Conform

9

2021-0012696

Marsdiep 21 Zwijndrecht - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform

10

2021-0017358

ALV VNG 12 februari - Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de annotaties op de agenda van de BALV van de
VNG van 12 februari
2. in te stemmen met de moties 1 t/m 6 en dit kenbaar te maken tijdens
de BALV van de VNG.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021,
met een getal van 10 volgnummers.
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Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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