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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst d.d. 3 maart 2020
Conform

2.

2020-15984

VVGZ en Noordoevers – LET OP IS VERPLAATST NAAR DE VERTROUWELIJKE
AGENDA

3.

2020-15988

Vergoeding bezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en
wijziging van de benoeming naar een arbeidsovereenkomst.
Het college besluit:
1) de verhoging van de bezoldiging van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand;
2) de wijziging van de benoeming van een buitengewoon ambtenaar in een
arbeidsovereenkomst.
Conform

4.

2020-15985

Buizerdstraat 8: vaststellen bestemmingsplan, hogere grenswaarden en
grondexploitatie. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. De notitie zienswijzen, welke onderdeel uitmaakt van de toelichting van het
bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht', vast te stellen;
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in het
besluit hogere waarden Buizerdstraat 8 en de hogere grenswaarden vast te stellen als
bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai (kerkweg) en industrielawaai
(industrieterrein Groote Lindt/Dordt-West) voor de locatie Buizerdstraat 8 Zwijndrecht;
3. De digitale versie van het bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht' met het
identificatienummer NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-3001 en de digitale ondergrond
met bestandsnaam o_NL.IMRO.0642.bp01HerzBuizerdstr-3001.dxf vast te stellen;
4. de analoge verbeelding van het bestemmi ngsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht', zoals
opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel, vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen;
6. De grondexploitatie Buizerdstraat vast te stellen en voor de dekking van het berekende
verlies een voorziening te treffen;
7. Een uitvoeringskrediet € 750.000 te voteren voor de bekostiging van de in de
grondexploitatie geraamde uitgaven.
Conform met een toegevoegd besluit 8: Indachtig een van de zienswijzen,
voldoende groencompensatie te borgen.

5.

2020-16000

ENSIA- verantwoording BAG, BGT en BRO
Het college besluit:
de raad per brief te informeren over de ENSIA-verantwoording voor de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de
Basisregistratie Ondergrond (BGO) en deze rapportages in te dienen bij het rijk.
Conform
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2020-15829

Gewijzigd besluit wegonttrekking voormalig gemeentehuis Heerjansdam
Het college besluit:
1. Het besluit met nummer 2016-13656 (Onttrekking openbaarheid) in te trekken;
2. Het deel van het perceel Dorpsstraat 33 te Heerjansdam, zoals nader aangeduid in het
met blauw gearceerde gebied op tekening van bijlage 1 te onttrekken aan de
openbaarheid.
Conform

7.

2020-15904

Extra kosten IP projecten
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de extra kosten in een aantal IP projecten en in te stemmen met
de vervolgaanpak.
2. Bijgevoegde brief ter informatie naar de raad te versturen.
Conform

8.

2020-16002

Continuïteitsplan gemeente Zwijndrecht
Het college besluit:
1. In te stemmen met het besluit van het crisismanagementteam tot het opstellen van een
continuïteitsplan met als doel de bedrijfsvoering van de gemeente te kunnen continueren
ingeval van calamiteiten.
2. Kennis te nemen van de contouren en reikwijdte van een dergelijk continuïteitsplan
(bijlage).
3. Het concept continuïteitsplan vast te stellen in college van 24 maart 2020.
4. Onze uitvoeringsorganisaties, waar een groot deel van onze vitale bedrijfsprocessen
zijn georganiseerd, opdracht te geven ook te komen tot een continuïteitsplan.
Besluit 1 tot en met 3 Conform. Besluit 4 is aangepast: Om lokale en regionale
uitvoeringsorganisaties, waar een groot deel van onze vitale bedrijfsprocessen zijn
georganiseerd, te vragen inzicht te geven in hun continuïteitsplannen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
17 maart 2020, met een getal van 9 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

