Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 26 JANUARI 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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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 26 januari 2021

2

Openbare Besluitenlijst d.d. 19 januari 2021
Conform

3

2020-0178081

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden woningbouwlocatie Lindelaan 36-38 - Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij
behorende ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van 26 woningen op
de locatie Lindelaan 36-38 en de ontwerp-omgevingsvergunning ter
inzage te leggen;
2. gezien de inhoud van de aanmeldnotitie af te zien van het opstellen
van een milieueffectrapport;
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere
grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege
railverkeerslawaai (spoortraject Rotterdam-Dordrecht) voor 25 woningen
en het ontwerpbesluit gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage te leggen;
4. indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen
worden ingediend op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden te beschouwen als een definitief
besluit hogere waarden;
5. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform

4

2020-0165173

Motie Veilige online leefomgeving - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad over de motie "Veilige online leefomgeving" met
bijgaande brief te informeren.
Conform

5

2021-0006306

Correspondentie met de raad over definitief ontwerp Veerplein e.o.
- Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de raad met bijgevoegde brief te informeren over voortgang van
het project Veerplein e.o.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
6

2020-0151224

Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021

Omgevingsvergunning: lijst met categorieën van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist - Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. het besluit van 2017-12871 (voorheen 2013-11395), voor zover
betreffende de vastgestelde lijst met categorieën van gevallen waarvoor
een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, in te trekken;
2. op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de
bijgevoegde aangepaste lijst met categorieën van gevallen waarvoor een
verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, vast te stellen.
Aangehouden

7

2021-0007984

Ontwerp zwembad Zwijndrecht – Raadsvoorstel
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. het kaderstellend ontwerp voor het nieuwe zwembad vast te stellen.
Conform

8

2021-0006384

Onderzoek naar Dedicated Goederenlijn – Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Voor het jaar 2021 €150.000,- en voor het jaar 2022 €75.000,- beschikbaar
te stellen om onderzoeken uit te voeren en de lobby rondom de Dedicated
Goederenlijn en de Overkapping A16 te kunnen voortzetten;
2. De uitgaven ten laste te brengen van het geraamd resultaat van 2021 en
2022;
3. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
4. In te stemmen met het starten van de onderzoeken door een extern
onderzoeksbureau naar een integrale robuuste oplossing van het
goederenspoorvervoer en de impact op de Spoorzone Zwijndrecht- Dordrecht,
nadat de gemeenteraad het hiervoor benodigde budget beschikbaar heeft
gesteld.
Conform

9

2021-0008318

Managementletter BDO 2020 – Adviesnota
Het college besluit:
1. de managementletter 2020 van BDO Accountants voor kennisgeving aan te
nemen.
Conform
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Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021,
met een getal van 9 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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