Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 30 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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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 30 november 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 30 november 2021
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 23 november 2021
Conform

3

2021-0068641

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. Het integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 vast te stellen.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een structureel
budget ad € 230.000,- voor het onderhoud aan de openbare ruimte.
3. Deze kosten te dekken uit het begrotingsresultaat 2022 en verder.
4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Aangehouden

4

2021-0129784

Jaarverslag sociaal raadslieden 2020 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag "Sociaal raadslieden (2020)" en
het verslag door middel van bijgevoegde raadinformatiebrief aan de
gemeenteraad aan te bieden .
Conform

5

2021-0165639

Raadinsformatiebrief mei- en septembercirculaire 2021 - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. De toelichting op de mutaties gemeentefonds als gevolg van de meien septembercirculaire 2021 vast te stellen
2. De raadsinformatiebrief mei- en septembercirculaire 2021 toe te
zenden aan de raad
Conform

6

2021-0144832

Weer- en meetprotocol markten Zwijndrecht 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. het Weerprotocol markten gemeente Zwijndrecht 2021 vast te stellen.
2. het Meetprotocol markten gemeente Zwijndrecht 2021 vast te stellen.

Conform

7

2021-0154885

Beheerplan buitensportaccommodaties - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1.Het beheerplan buitensportaccommodaties 2022-2025 vast te stellen.
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 30 november 2021

Onderwerp/Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om:
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend
exploitatiebudget van € 228.000 in 2022, € 124.000 in 2023, € 135.000 in
2024 en € 65.000 in 2025 voor het beheer en onderhoud van
buitensportaccommodaties.
3. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend
investeringsbudget van € 101.000 in 2022, € 891.000 in 2023, € 503.000
in 2024 en €743.000 in 2025 voor noodzakelijke investeringen in
buitensportaccommodaties.
4. de genoemde exploitatie- en investeringsbudgetten te vermeerderen
met BTW en eenzelfde bedrag aan inkomsten op te nemen in de
begroting vanwege de specifieke uitkering stimulering sport van het rijk.
5. de kapitaallasten hiervan (€ 8.000 in 2023, € 68.000 in 2024, €
126.000 in 2025 en € 180.000 in 2026) en de overige exploitatiekosten te
dekken uit het begrotingsresultaat 2022 en verder.
6. de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

8

2021-0162717

Zonnepanelen gemeentewerf - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. over te gaan tot de uitvoering van de aanleg van zonnepanelen op het
kantoorgebouw en het remisegebouw van de gemeentewerf.
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een kostenneutraal
investeringsbudget van 54.000 euro, met een terugverdientijd van 14
jaar.
3. de lasten van deze investering te dekken binnen het programma
Overhead.
4. deze begrotingswijziging te melden in de eerste bestuursrapportage
2022 en de raad actief te informeren over deze besluiten middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder
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2021-0164011

Verkeersmaatregelen Burgemeester de Bruïnelaan Zwijndrecht Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de verkeersmaatregelen in de Burgemeester de
Bruïnelaan te Zwijndrecht.
Conform

10

2021-0159493

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan '8e herziening
bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12' Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de notitie zienswijzen welke onderdeel uitmaakt
van de toelichting van het bestemmingsplan '8e herziening
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bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12';
2. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan '8e
herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12' met
identificatiecode NL.IMRO.0642.bp15Lindeweg12-3001 gewijzigd vast te
stellen;
3. Op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de
verbeelding van het bestemmingsplan '8e herziening bestemmingsplan
Buitengebied, locatie Lindeweg 12', zoals opgenomen in bijlage 2 van dit
raadsvoorstel, tevens analoog vast te stellen;
4. De digitale ondergrond met identificatiecode BGT ondergrond
augustus 2020.dwg vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen conform artikel 6.12, lid 2 Wet
ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
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.
Aangehouden
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2021-0149574

subsidieverlening 2022 Welzijnsorganisatie Diverz - Adviesnota
Het college besluit:
1. Een subsidie van € 1.965.257,-- in 2022 te verlenen aan de
Welzijnsorganisatie Diverz voor de uitvoering van de Brede
Welzijnsaanpak.
Conform

13

2021-0160140

Definitieve bijdragen 2020 De Hoge Devel BV - Adviesnota
Het college besluit:
1. De exploitatiebijdrage aan de Hoge Devel BV voor het jaar 2020
definitief vast te stellen op € 619.000.
2. Aan het vaststellen van de exploitatiebijdrage de voorwaarde te
koppelen dat het positieve resultaat over kalenderjaar 2020, zijnde €
55.626, toegevoegd wordt aan de reserves. Dit ter dekking van de
financieel nadelige gevolgen van de covid-19 pandemie en de hieraan
gekoppelde kosten die niet door andere rijksmiddelen gedekt zijn en de
kosten voor de overgang van de oude naar de nieuwe
zwemaccommodatie.
3. De beschikte aanvullende aanvullende bijdrage in verband met het
BTW-sportbesluit van € 87.788 vast te stellen op € 38.286. voor het jaar
2020 en het teveel bevoorschotte bedrag ter hoogte van € 49.502
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middels een nabetaling terug te ontvangen van de Hoge Devel BV.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en
wethouders van 07 december 2021, met een getal van 13 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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