Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 29 JUNI 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/

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 29 juni 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021
Conform

3

2021-0082722

Ontwerpbestemmingsplan Lindtsebenedendijk 149-151, locatie 't
Hoff - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk
149-151, locatie 't Hoff' en het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven
voor terinzagelegging en aan te bieden aan de vooroverlegpartners;
2. in te stemmen met de inhoud van paragraaf 6.1.1. van de toelichting
van het bestemmingsplan als zijnde aanmeldnotitie m.e.r. en af te zien
van het opstellen van een milieueffectrapport;
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere
waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege
wegverkeerslawaai (Lindtsedijk en Burg. van 't Hoffweg) en
industrielawaai (Groote Lindt/Dordt-West) en het ontwerpbesluit
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
4. indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen
worden ingediend op het ontwerpbesluit hogere waarden, het
ontwerpbesluit hogere waarden te beschouwen als een definitief besluit
hogere waarden;
5. het beeldkwaliteitsplan 'Ontwikkeling Land van 't Hoff', als nadere
uitwerking van de welstandsnota, vast te stellen als de ter plaatse van
het plangebied van bestemmingsplan 'Lindtsebenedendijk 149-151,
locatie 't Hoff' geldende gebiedsgerichte welstandscriteria;
6. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op de brief aan de raad

4

2021-0086331

Zomermandaten 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1.Zomermandaat te verlenen voor de periode van 20 juli t/m 17 augustus 2021
overeenkomstig het bijgevoegd concept-besluit
2. Zo spoedig mogelijk na het zomerreces in de collegevergadering een
schriftelijk overzicht tegemoet te zien met de besluiten die o.g.v. het
zomermandaat zijn genomen
Conform

5

2021-0082543

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren en/of
toezichthouders - Adviesnota
Het college besluit:
1. De buitengewoon opsporingsambtenaren en/of toezichthouders die
werkzaam zijn voor de gemeente Zwijndrecht als toezichthouder (art. 5.2
Awb) aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:
a. Alle wetten benoemd in de domeinenlijst als bedoeld in artikel
1 van de regeling Domeinlijsten
b. De volgende verordeningen / wetten met bijzondere regels:
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• Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht (APV)
• Afvalstoffenverordening Zwijndrecht
• Wet basisregistratie personen
• Drank- en Horecawet (per 1 juli 2021 de Alcoholwet)
• Havenverordening
• Huisvestingswet
• Huisvestingsverordening
• Marktverordening gemeente Zwijndrecht
• Parkeerverordening
• Wet op de kansspelen
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
• Winkeltijdenwet
• Winkeltijdenverordening Zwijndrecht
Conform

6

2021-0086457

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

Aangehouden

7

2021-0079217

Onderwijsachterstandenbeleid: Verantwoording 2020 - Adviesnota
1. De reguliere OAB bijdrage voor 2020 vast te stellen op €1.142.977,37.
- De bijdrage voor Yes! Kinderopvang definitief vast
te stellen op €639.520 en een bedrag van €74.290,86
terug te vorderen
- De bijdrage voor PIT Kinderopvang definitief vast te stellen
op €378.981,16 en een bedrag van €98.137,63 terug te vorderen
- De bijdrage voor de Benjamin definitief vast te stellen op
€29.918,15 eneen bedrag van €6.103,52 na te betalen
- De bijdrage voor het Samenwerkingsverband
Drechtsteden definitiefvast te stellen op €1800
- De bijdrage voor Jong JGZ definitief vast te stellen op
€12.985,65 eneen bedrag van €81,33 terug te vorderen
- De bijdrage voor OZHW definitief vast te stellen op €10.500
- De bijdrage voor Happy4Kids definitief vast te stellen op €4.950,40.
Conform
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Datum/

2021-0082772
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Onderwerp/Besluit

Aangaan samenwerkingsovereenkomst CMK 2021-2024 Gemeente
Zwijndrecht - Adviesnota
Het college besluit:
1. De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen waarin
de afspraken rondom de deelname van gemeente Zwijndrecht aan de
regeling Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024 (CMK-3) worden
vastgelegd.
Conform

9

2021-0085958

Raadsinformatiebrief: uitkomst pilot afvalbakken - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de
uitkomsten van de pilot 'optimalisatie afvalbakken'.
Conform

10

2021-0068584

Subsidievaststelling Stichting 4-5 mei 2020 - Adviesnota
Het college besluit:
1. De subsidie voor Stichting 4-5 mei voor 2020 definitief vast te stellen
op € 15.000,-- en het resterende bedrag van € 13.246,14 niet terug te
vorderen.
Conform

11

2021-0040862

RIB resultaten Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040 - Brief
aan de raad
De raad voor te stellen om:
1. De gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren over de
resultaten van de Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

12

2021-0077481

vaststellen APV Zwijndrecht 2021 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De nieuwe APV Zwijndrecht 2021 vast te stellen;
2. Per datum inwerkingtreding van de nieuwe APV, de oude APV
Zwijndrecht 2010 sindsdien gewijzigd, en de Drank- en
horecaverordening in te trekken;
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder op
artikel 2:74 A (lachgas)
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021,
met een getal van 12 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,

De burgemeester,
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