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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr 28 d.d. 1 september 2020
Conform

2.

2020-16234

2

Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 26)
Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de actualiteiten rondom
rangeerterrein Kijfhoek.
Conform

3.

2020-16227

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024;
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde intentieverklaring en adhesieverklaring;
3. De subsidie aan de Bibliotheek AanZet te gebruiken voor indirecte matching.
Conform met cijfermandaat aan de portefeuillehouder t.a.v. de adhesieverklaring.

4.

2020-16160

Vaststelling subsidie 2019 Diverz
Het college besluit:
1. in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Diverz en de subsidie
2019 definitief vast te stellen op € 3.508.154,51;
2. in te stemmen met het verzoek van Diverz om het besluit over de
bestemmingsreserves met 1 jaar te verlengen en dat deze reserve ad. € 171.982,-- alleen
gebruikt mag worden voor aanpassingen van gebouwen, deskundigheid personeel en
ontwikkeling nieuwe organisatie;
3. de raad via bijgaande raadsbrief te informeren over het jaarverslag 2019 van Diverz.
Aangehouden

5.

2020-16218

Vervanging en verwerving schuimblusvoertuigen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid - om twee schuimblusvoertuigen te verwerven, waarbij ProRail voor
50% één voertuig meefinanciert en de overige financiele dekking komt uit het budget van
het project Spoorzone;
2. In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid - om de huidige (spoorzone) schuimblusvoertuigen tegen
taxatiewaarde door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over te laten nemen;
3. In te stemmen met het voorstel - van de Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid - om in gezamenlijkheid met de gemeente Dordrecht en de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, onder auspiciën van de stuurgroep Spoorzone E.V.
de mogelijkheden te exploreren voor het verkrijgen van structurele financiering voor de
vervanging van de camera’s langs het spoor medio 2032 en de schuimblusvoertuigen
medio 2040;
4. De raad middels bijgevoegde brief aan de raad te informeren over de verwerving van
twee schuimblusvoertuigen.
Aangehouden
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6.

2020-16184

B & W - Besluitenlijst nr 29 d.d. 8 september 2020

3

Onderwerp/Besluit

Weekmarkten en standplaatsen (APV)
Het college besluit:
1. tot een evaluatie van de bestaande regels voor weekmarkten en standplaatsen (APV),
overeenkomstig het als bijlage 1 bijgevoegde plan van aanpak;
2. (als onderdeel van de evaluatie) tot een schriftelijke raadpleging onder de direct
betrokkenen en belanghebbenden;
3. de in bijlage 1 genoemde thema's als uitgangspunt vast te stellen voor de schriftelijke
raadpleging en uit te laten werken tot een vragenlijst;
4. kennis te nemen van de -als bijlage 2 opgenomen- OCD rapporten over tevredenheid
van de weekmarkten en de uitkomst mee te nemen in de evaluatie;
5. de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen via de informatiebrief. Nadat de evaluatie
heeft plaatsgehad wordt de raad nader geïnformeerd.
Conform

7.

2020-16243

Eerste monitor groeiagenda
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande Monitor Groeiagenda Drechtsteden 2030;
2. De Monitor Groeiagenda Drechtsteden 2030 samen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15
september 2020, met een getal van 8 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

