Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 6 JULI 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. 6 juli 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 06 juli 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 29 juni 2021
Conform

3

2021-0089263

Munnikensteeg 65 – Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verder onderzoeken van het initiatief om woningen
te realiseren aan de Munnikensteeg 65 te Zwijndrecht door de eigenaren van
deze locatie.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
Aangehouden

4

2021-0088450

Vormvrije MER-beoordeling Beneluxlaan 5 – Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de vormvrije mer-beoordeling (ex artikel 7.17 Wet
milieubeheer) en te bepalen dat voor de realisatie van 52
levensloopbestendige appartementen aan de Beneluxlaan 5 te
Zwijndrecht geen uitgebreid milieueffectrapport behoeft te worden
aangevraagd;
2. de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan "1e
herziening Walburg, locatie Beneluxlaan 5" te verzoeken het onder 1
genoemde
besluit
te
bekrachtigen.
Aangehouden

5

2021-0078071

Actualisatie Welstandsnota 2013 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met het incidenteel beschikbaar stellen van €
40.000,- euro in 2021 voor de uitvoering van de actualisatie van de
welstandsnota en dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve. De
begroting wordt dienovereenkomstig aangepast.
Het college besluit:
2. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie
van 2019 van de huidige Welstandsnota (Bijlage 1);
3. Akkoord te gaan met de actualisatie van de Welstandsnota;
4. De raad voor te stellen om in 2021 € 40.000,- euro voor de uitvoering
van de actualisatie van de welstandsnota beschikbaar te stellen en dit
bedrag te onttrekken uit de algemene reserve.
Besluit 1 niet conform – besluit vervalt
Besluit 2 conform
Besluit 3 conform
Besluit 4 niet conform – nieuw besluit
Nieuw besluit 4:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van €40.000,- euro voor de
actualisatie van de welstandsnota en dit bedrag op te vangen binnen
programma 3.
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6

2021-0091548

Openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021

Verkoopprijzen bedrijfskavels Bakestein voor 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Het college besluit de gehanteerde verkoopprijzen van de vijf nog te
verkopen bedrijfskavels op Bakestein voor twee kavels te verhogen en
voor de overige drie kavels ongewijzigd vast te stellen voor 2021.
Conform

7

2021-0089604

Bestuurlijke voortgangsrapportage projecten - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De bestuurlijke voortgangsrapportage projecten mei 2021 vast te
stellen en de raad met bijgaande brief te informeren.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

8

2021-0088637

Beantwoording toezegging 20T57 Armoedeval onderzoeken - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. de toezegging 20T57 'Armoedeval onderzoeken' te beantwoorden
middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform

9

2021-0090609

Brief van de raad aan minister inzake reflectie tekorten jaarrekening
2020 - Adviesnota
Het college besluit:
1. de bijgevoegde tekst voor een brief namens de gemeenteraad inzake
tekorten sociaal domein gericht aan de demissionair Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de raad aan te bieden
2. de raad in overweging te geven deze brief ter besluitvorming op zijn
agenda van de raadsvergadering van 13 juli te plaatsen
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

10

2021-0088393

Bestuursopdracht wijkaanpak Walburg – Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde bestuursopdracht voor
de Wijk Walburg.
2. In te stemmen met het aanvragen van de Elena subsidie.
Besluit 1 – Aangehouden
Besluit 2 – Conform
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2021-0083971

Openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale
Woningbouw - Adviesnota
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de nieuwe achtervangovereenkomst tussen de
gemeente Zwijndrecht en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor
toekomstige achtervangverplichtingen
2. Kennis te nemen van aanstaande wijzigingen in
achtervangovereenkomsten
3. De burgemeester de nieuwe achtervangovereenkomst met het
Waarborgfonds Sociale woningbouw te laten ondertekenen
Conform

12

2021-0090579

Jaarplan handhaving – Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over het 'Jaarplan handhaving 2021/2022' via
bijgevoegde brief.
Aangehouden

13

2021-0086457

RIB corona zomer 2021 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de RIB ter informatie door te sturen naar de raad
Conform

14

2021-0086379

Kwijtschelden gemeentelijke belastingschulden gedupeerden
toeslagenaffaire – Adviesnota
Het college besluit:
1. Te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen en
zodoende bij ouders waarvan is vastgesteld dat zij gedupeerden zijn van
de toeslagenaffaire gemeentelijke belastingschulden kwijt te schelden
2. In te stemmen met de akkoordverklaring gegevensuitwisseling
moratorium
Conform
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2021-0092257

Openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021

15e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GRD Adviesnota
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De notitie "verdere uitwerking gemeenschappelijke regeling sociaal"
als aanvulling op het in procedure gebrachte concept 15e
wijzigingsbesluit GRD te onderschrijven;
Het college besluit:
2. In te stemmen met de in deze notitie opgenomen aanvullende
afspraken:
 Stemverdeling voor het AB wordt gebaseerd op het aantal inwoners
van de deelnemende gemeenten op 1 januari van het jaar waarin de
gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden
 Voor de eerste keer tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026
is dat het aantal inwoners op 1-1-2020
 Geen enkele gemeenten kan meer dan 49% van de stemmen
krijgen
 voor de besluitvorming over begroting en begrotingswijzigingen is een
gekwalificeerde meerderheid nodig. Naast een meerderheid van
stemmen moeten minimaal 3 gemeenten instemmen.
 In het geval er fundamentele verschillen van opvatting ontstaan in het
AB over het toestaan en/of de beprijzing van maatwerk kan een
arbitragecommissie wordt ingesteld. De uitspraak van de commissie is
bindend. De kosten van deze procedure zijn voor de partij die de
arbitrage heeft aangevraagd. De commissie zal ingesteld worden zodra
de eerste aanvraag een feit is.
 de door de Drechtraad nieuw vastgestelde
kostenverdeelsystematiek in 2021 1 op 1 wordt overgenomen door het
Algemeen bestuur per 1 januari 2022 en deze in elk geval voor de
komende vier jaar vaststaat.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021,
met een getal van 15 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,

De burgemeester,
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