Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 9 NOVEMBER 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. 9 november 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 09 november 2021
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 02 november 2021
Conform

3

2021-0153839

Basisnet Spoor en Externe Veiligheid - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken omtrent het Basisnet Spoor en
Externe Veiligheid.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

4

2021-0149010

Glasvezelaanleg - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad te informeren over de de stand van zaken rondom
de aanleg van glasvezel door middel van een raadsinformatiebrief.
2. de aangenomen motie (21M16) tijdens de behandeling van de
kadernota op 13 juli aangaande glasvezelaansluiting, met deze brief aan
de raad als afgedaan te beschouwen.
3. de toezegging aan de raad (21T52) tijdens de behandeling van de
kadernota op 13 juli aangaande glasvezelaansluiting, met deze brief aan
de raad als afgedaan te beschouwen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

5

2021-0148625

Tweede bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021
2. Budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende nadelige mutaties:
A. financiële effecten corona (per saldo) € 292.000 ( diverse
programma's);
B. toevoegen aan budgetten beschikbaar gesteld via circulaires €
1.469.000 (diverse programma's);
C. hogere lasten gebiedsontwikkeling € 50.000 (programma 1);
D. hogere lasten Hooge Nesse € 40.000 (programma 1);
E. hogere bijdrage aan SDD € 4.558.000 (programma 2);
F. bouwrijp maken industrieterrein € 225.000 (programma 2);
G. bijdrage aan DEAL! € 40.000 (programma 2);
H. mutaties erfpachtgronden industrieterrein € 107.000 (programma 2);
I. hogere lasten leerlingenvervoer structureel € 160.000 (programma 2);
J. project Waakvlamvoorziening € 217.000 (programma 3);
K. verkoop tractie (machines) € 20.000 (programma 4);
L. hogere lasten herstelwerkzaamheden € 100.000 (programma 4);
M. hogere lasten baggerwerkzaamheden € 228.000 (programma 4);
N. personeelslasten voormalige bestuurders € 132.000 (programma 5);
O. invulling taakstelling onderuitputting € 524.000 (onderdeel Financiën);
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P. naheffingsaanslag BCF € 48.000 (onderdeel Financiën):
Q. hogere overheadkosten € 59.000 (onderdeel Overhead);
R. uitbreiding formatie structureel vanaf 2022 € 120.000 (onderdeel
Overhead).
3. Akkoord te gaan met de verrekeningen met de reserves als volgt (per
saldo): stortingen in de reserves € 2,977 miljoen en onttrekkingen aan de
reserves € 0,526 miljoen.
4. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in
hoofdstuk 10.
5. De verrekeningen met de reserves COVID 19 en taakmutaties vinden
plaats op basis van realisaties.
6. A. De investeringsbudgetten 2021 (per saldo) te verlagen met €
10.913.000;
B. de mutaties in het investeringsplan in de meerjarenbegroting 20222024 te verwerken, inhoudende:
- investeringsbudgetten 2022 te verhogen met € 9.554.000;
- investeringsbudgetten 2023 te verhogen met € 638.000;
- investeringsbudgetten 2024 te verhogen met € 296.000
7. De (meerjaren-)begroting 2021-2025 dienovereenkomstig te wijzigen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

6

2021-0146022

Beantwoording raadsvraag Oliebollenkraam - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de schriftelijke vraag uit de gemeenteraad, nummer 21F10, te
beantwoorden middels bijgevoegde Brief aan de raad.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
16 november 2021, met een getal van 6 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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