Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 7 DECEMBER 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
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nr

Datum/
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1

2

Openbare besluitenlijst d.d. 7 december 2021

Onderwerp/Besluit

Openbare besluitenlijst d.d. 30 november 2021
Conform

2021-0165705

Collegevoorstel verdeling leefbaarheidsbudget 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Om de leefbaarheidsbudgetten in 2021 gelijk te verdelen over de wijken. Alle 6
wijken krijgen dan € 4917,2. Voor 2021 de budgetten van de wijkplatforms eenmalig aan te vullen tot 5350 euro.

Besluit 1 Conform
Besluit 2 Niet conform
Nieuw besluit 2: Voor 2021 en 2022 de budgetten van de
wijkplatforms aan te vullen tot 5350 euro
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2021-0058894

Monitor Communicatie en Bestuur 2020/21 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de raad per brief te informeren over de uitkomsten van de meest
recente Monitor Communicatie en Bestuur
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder
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2021-0159466

Raadsinformatiebrief: Beantwoording motie 'Eén loketbenadering'
(21M13) - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De motie 'Eén loketbenadering' (21M13) te beantwoorden middels
bijgaande raadsinformatiebrief.
Conform
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2021-0154980

Raadsvoorstel Goed Wonen Lening - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De verordening “Stimuleringsregeling Goed Wonen Lening gemeente
Zwijndrecht" vast te stellen;
2. Een lening beschikbaar te stellen van € 1.500.000 en onder te
brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn) voor het verstrekken van stimuleringsleningen in het
kader van de “Goed Wonen Lening”;
3. 75% van het beschikbare budget specifiek te labelen voor het treffen
van duurzaamheidsmaatregelen en 25% hiervan specifiek te labelen
voor het treffen van levensloopbestendigheids- en
veiligheidsmaatregelen;
4. Structureel budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
regeling à € 15.000;
5. In te stemmen met het aanwijzen van de “Goed Wonen Lening” als
economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als
bedoeld in artikel 25h van de Mededingingswet.
Conform (met uitzondering van besluit 3) met tekstmandaat aan de
portefeuillehouder op de toelichting van het raadsvoorstel
Nieuw besluit 3: Het beschikbare budget specifiek te labelen voor
duurzaamheidsmaatregelen.
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2021-0068641

Openbare besluitenlijst d.d. 7 december 2021

Onderwerp/Besluit

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een structureel
budget ad € 230.000,- voor het onderhoud aan de openbare ruimte.
2. De kosten in het jaar 2022 te dekken uit het begrotingsresultaat 2022
en de kosten vanaf 2023 mee te nemen in de integrale afweging tijdens
de kadernota 2023.
3. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Het college besluit:
4. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 vast te stellen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder
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2021-0168032

Beslissing op bezwaar ontheffing parkeren groot voertuig Adviesnota
Het college besluit:
1. af te wijken van het advies van de Commissie voor bezwaarschriften
inzake de overgangsregeling en het bezwaar ongegrond te verklaren.
Conform
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2021-0165544

Wegonttrekking Schuitenwal, Zwijndrecht - Adviesnota
Het college besluit:
1. een deel van de Schuitenwal te onttrekken aan de openbaarheid
(conform bijlage 1).
2. besluit 1 in werking te laten treden op een nader door het college van
B&W te bepalen datum.
Conform
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2021-0166645

Zienswijze op de 7e wijziging GR DGJ ZHZ - Adviesnota
Het college besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen op de 7e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid
Conform
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2021-0166064

Subsidieverlening OAB 2022 - Adviesnota
1. Voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2022 een totale financiële
bijdrage te verlenen van €2.395.342,63.
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Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:
- Reformatorische Peuterspeelzaal De Benjamin: €55.728,63
- Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden: €31.500
- PIT Kinderopvang en Onderwijs: €755.009,39
- Yes! Kinderopvang: €954.488,61
- Jong JGZ: €16.606,00
- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: €2.000
- Niet organisatie specifiek budget: €580.000
2. De prioriteitenlijst voor 2022 vast te stellen
3. De ouderbijdrage voor geïndiceerde doelgroepkinderen vast te stellen
Conform
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2021-0163166

Subsidieverlening 2022 Vivera Sociaal Wijkteam - Adviesnota
Het college besluit:
1. Aanvullend op de besluiten Subsidieverlening 0-100 team,
Mantelzorgondersteuning en Thuisbegeleiding 2020- 2021, 19 november
2019 (2019-15765) en Subsidie Vivera Sociaal Wijkteam 2021, 8
december 2020 (2020-0162436), de uitvoeringspartners van het Vivera
Sociaal Wijkteam (VSWT) voor 2022 de volgende subsidies te verlenen:
a. Een subsidie van € 2.161.888,- aan Stichting De Sociale Basis voor de
uitvoering van de '0-100 taken' (sociaal wijkteam taken), inclusief
thuisbegeleiding, 'Mantelzorgondersteuning' en preventief jeugdbeleid
(onderdeel 1.a, 2.a en 2.b van de Subsidieregeling 2022);
b. Een subsidie van € 405.029,- aan Stichting Jeugdteams ZHZ voor de
uitvoering van de '0-100 taken' (sociaal wijkteam taken), inclusief
preventief jeugdbeleid en thuisbegeleiding (onderdeel 1.a en 2.a van de
Subsidieregeling 2022).
2. Voor het jaar 2022 een subsidie van € 1.419.746,- te verlenen aan
Stichting Jeugdteams ZHZ voor de (voorheen regionaal gesubsidieerde)
uitvoeringstaken door professionals van SJT ten behoeve van het bieden
van passende ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen, en hiertoe:
a. Kennis te nemen van de 'Randvoorwaarden en kernopgaven bij de
subsidie aan de Stichting Jeugdteams ZHZ´; en
b. Gebruik te maken van een 'buitenwettelijke subsidie' in de vorm van
een begrotingssubsidie.
3. Voor het jaar 2022 de volgende aanvullende subsidies te verlenen aan
Stichting Jeugdteams ZHZ:
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a. € 19.748,- vanuit het budget Beschermd wonen & opvang (lokaal plan
"Een plek voor iedereen") voor de inzet voor het Lokaal Zorgnetwerk;
b. € 20.114,- vanuit het lokaal Plan Jeugd, voor het voortzetten van de
proeftuin Vaste schakel VO;
c. € 100.000,- vanuit het budget Onderwijs achterstandenbeleid, voor het
uitbreiden van de proeftuin Vaste schakel in het onderwijs;
d. € 96.333,- vanuit het Deltaplan aanpak Armoede, voor de proeftuin
Voorbij de scheiding van domeinen / Integraal intaketeam.
4. Voor het jaar 2022 de volgende aanvullende subsidies te verlenen aan
Stichting De Sociale Basis:
a. € 33.241,- vanuit onderdeel 3.c van de Subsidieregeling 2022, voor de
coördinatie van het Lokaal Zorgnetwerk, aangevuld met € 420,- vanuit
het budget Beschermd wonen & opvang (lokaal plan "Een plek voor
iedereen") voor het aangevraagde bedrag dat het subsidieplafond
inclusief indexering overschrijdt;
b. € 58.466,- voor de bovenlokale dienstverlening MEE-plus;
c. € 80.786,- vanuit het budget Beschermd wonen & opvang (lokaal plan
"Een plek voor Iedereen") voor de inzet van GGZ expertise in het
wijkteam;
d. € 100.982,- vanuit het Deltaplan aanpak Armoede voor de uitvoering
van Samen Sneller Schuldenvrij (vroegsignalering
betalingsachterstanden, op grond van de gewijzigde Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening);
e. € 23.667,- vanuit het budget Financiële redzaamheid voor de
uitvoering van het Financieel Hulphuis.
5. De aanvullende subsidie aanvraag voor 2022 af te wijzen op de
volgende onderdelen:
a. Het bedrag voor bovenlokale dienstverlening MEE-plus dat het
subsidieplafond, inclusief indexering, overschrijdt (€ 613,-);
b. Het bedrag voor de inzet van jeugdprofessionals dat de betrokken
subsidieplafonds overschrijdt (€ 52.345,-);
c. Extra middelen voor 'Aansturing en ontwikkeling sturen in
proeftuinen' (€ 107.787,-) en het gesprek aan te gaan over het vervolg
van de aansturing van de proeftuinen na afloop van de inzet van de
transformatiemanager in het voorjaar 2022, conform afspraken met de
uitvoeringspartners en huidige transformatiemanager;
d. Sociaal medische indicatie (SMI) Kinderopvang (€ 25.000,-),
aangezien SJT intussen ambtelijk heeft aangegeven op dit onderdeel
van de aanvraag terug te komen en het gesprek aan te gaan over de
wijze waarop deze taak kan worden ingericht en wat SJT hiervoor nodig
heeft;
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e. Het bedrag voor regionale dienstverlening door SJT (Regionale
flexpool, Zorgbemiddeling, Expertteam passende hulp, Poortwachter en
Vaste Schakel MBO) (€ 173.612,-) en het gesprek aan te gaan met SJT
in hoeverre dit aanbod overlapt met andere onderdelen van de aanvraag,
danwel hoe dit aanvullend is.

Conform
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2021-0163309

Betaling eerste voorschot subsidie 2022 Bibliotheek AanZet Adviesnota
Het college besluit:
1. Vooruitlopend op de subsidieverlening 2022 en met gebruik van de
hardheidsclausule, een voorschot van € 234.775,00 te verstrekken aan
Bibliotheek AanZet.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 december
2021, met een getal van 12 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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