Besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 27 OKTOBER 2020

Aanwezig:
Hein van der Loo

Burgemeester

Jacqueline van Dongen

Wethouder

Tycho Jansen

Wethouder

Jos Huizinga

Wethouder

Ronald de Meij

Wethouder

Ella Croonenberg-Borst

Secretaris

Afwezig:

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg

Datum/

nr

nummer

B & W - Besluitenlijst nr 36 d.d. 27 oktober 2020

2

Onderwerp/Besluit

1. Vaststellen van de agenda d.d. 27 oktober 2020

2. Besluitenlijst nr 35 d.d. 20 oktober 2020
Conform met uitzondering van besluit 9, dit moet zijn:
De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening op de heffing en invordering van
Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2021 met bijbehorende tarieventabel vast te stellen
volgens bijgaand conceptbesluit en de gemeenteraad tevens voor te stellen ook in 2021 af te zien
van de heffing van precario op terrassen.

3. Vuurwerk - Brief aan de raad
Het college besluit:
De raad te informeren middels bijgaande brief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de brief.

4. Aanpak wateroverlast problematiek - Brief aan de raad
Het college besluit:
Bijgevoegde brief ter informatie naar de raad te versturen.
Conform met een toegevoegd besluit 2:
De gemeenteraad voor te stellen de benodigde budgetten voor inventariserend en analyserend
onderzoek ad € 25.000, plan uitwerking ad € 55000, en voorlichting ad € 15.000 middels de
bestuursrapportage beschikbaar te stellen.

5. Subsidievaststelling Preventief Veld Jeugd 2019 - Adviesnota
Het college besluit:
1.De subsidie voor preventieve jeugdhulp 2019 voor de volgende organisaties definitief vast te stellen en
deels terug te vorderen:
 Stichting MEE definitief vaststellen op € 205.009,--;
 Stichting Jeugdteams definitief vast te stellen op € 66.923,--;
 Rivas definitief vast te stellen op € 228.734,30 en een bedrag van € 22.109,70 terug te vorderen;
 Vivenz definitief vast te stellen op € 321.529,-- en een bedrag van € 22.838,-- terug te vorderen;
 Humanitas definitief vast te stellen op € 47.444,-- en een bedrag van € 5.364,-- terug te vorderen.
2.De raad via een informatiebrief te informeren over de verantwoording 2019.
Conform

6. Vaststelling subsidie Preventief Veld Jeugd 2019 - Brief aan de raad
Het college besluit:
De raad per voorliggende brief te informeren over de vastgestelde subsidie voor preventieve jeugdhulp
2019.
Conform
7. Aanvullende noodmaatregelen Covid 19 voor huurders van gemeentelijke accommodaties –
Adviesnota
Het college besluit:
1.Voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 geen annuleringskosten in rekening te
brengen als de huurder beslist om de activiteiten geen doorgang te laten vinden.
2.De periode van het verlenen van huuruitstel op verzoek, vanwege het coronavirus, voor verenigingen en
organisaties die vastgoed huren van de gemeente te verlengen met de maanden oktober, november en
december.
Conform
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8. Ledenraadpleging CAO – Adviesnota
Het college besluit:
1.Akkoord gaan met het advies om in te stemmen met de arbeidsvoorwaardennota
2.Het stemadvies, via de gemeentesecretaris, laten indienen bij de VNG.
Conform

9. Bezuinigingen leefbaarheidsbudgetten wijkplatforms - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1.De raad voor te stellen om:
 de verdeling van de leefbaarheidsbudgetten van de wijkplatforms vanaf 2021 vast te stellen
volgens de uitwerking in dit voorstel gebaseerd op de uitgaven 2016 t/ m 2019.
 jaarlijks 10.000 euro van het PAK AAN! budget te reserveren om hiermee initiatieven van de
wijkplatforms te ondersteunen.
2.Middels bijgevoegd voorstel uitvoering te geven aan de bezuiniging van 50 procent op het totaal van de
leefbaarheidsbudgetten van de wijkplatforms in het kader van het Herstelplan Meerjarenbegroting 2021 2023.
Conform
10. Beperken openbaarheid archiefbescheiden – Adviesnota (2020-0134796)
Het college besluit:
Uit oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betreffende of betrokken personen
beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de dossiers die in de bijlagen worden vermeld.
Conform

11. Vaststelling subsidie aan Theaterhuis Drechtsteden 2019 met toepassing van de
hardheidsclausule - Adviesnota
Het college besluit:
1.De subsidie aan Stichting Theaterhuis Drechtsteden voor 2019 definitief vast te stellen op
€ 140.439,-;
2.De hardheidsclausule toe te passen voor het ontbreken van een goedkeurende
accountantsverklaring.
Conform

12. Verklaring van geen bezwaar fusie OZHW en SOBA - Adviesnota
Het college besluit:
positief te adviseren over de fusie tussen de onderwijsbesturen OZHW en SOBA.
Conform

13. Raadsinformatiebrief Wonen met zorg - RIB
Het college besluit:
1.de raad met bijgaande brief te informeren over het position paper Wonen met zorg in Zwijndrecht;
2.met de raadsinformatiebrief de schriftelijk raadsvragen van de VVD (TMS p6 20F13) te beantwoorden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder
14. Beantwoording motie kosten organisatie handhaving – Brief aan de raad
(2020-0136313)
Het college besluit:
uitvoering te geven aan de motie BOA's door de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren
over de kosten van boa's.
Conform
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020, met een
getal van 14 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

