Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 12 OKTOBER 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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Openbare besluitenlijst d.d. 12 oktober 2021

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 12 oktober 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 05 oktober 2021
Conform

3

2021-0058894

Monitor Communicatie en Bestuur 2020/21 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de raad per brief te informeren over de uitkomsten van de meest recente
Monitor Communicatie en Bestuur.
Aangehouden

4

2021-0135607

Uitvoering moties communicatie en participatie - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de aangenomen moties
aangaande communicatie en participatie, middels een raadsinformatiebrief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

5

2021-0127720

Verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2022 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de verordening Hondenbelasting Zwijndrecht 2022 vast te stellen.
Conform

6

2021-0135365

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen
van de meerjarenraming 2023-2025.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
2. de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de
meerjarenbegroting 2023-2025 wat inhoudt dat de raad:
• de baten en lasten per programma inclusief de algemene
dekkingsmiddelen en financiële onderdelen vaststelt;
• de mutaties in de reserves voor 2022 autoriseert, zoals vermeld in de
financiële begroting: € 4.220.000 aan stortingen en € 6.156.000 aan
onttrekkingen;
• het investeringsvolume 2022 beschikbaar stelt, zoals vermeld in de
financiële begroting: Het investeringsvolume bedraagt € 39.360.000.
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder
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Openbare besluitenlijst d.d. 12 oktober 2021

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

7

Datum/
nummer

2021-0139665

Onderwerp/Besluit

Eerste wijziging van de begroting 2022 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de begroting 2022 als volgt aan te passen:
• a. de inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds te verhogen
met € 2.871.000 en hiervan € 30.000 te storten in de reserve
taakmutaties;
• b. het budget voor de deelnemersbijdrage aan de DG&J, onderdeel
SOJ te verhogen met € 1.620.000;
• c. het budget voor het uitvoeren van de moties
rondom Communicatie en Participatie van € 342.000 ter beschikking te
stellen
• d. het budget voor het knelpuntenfonds fysieke sector van € 80.000 ter
beschikking te stellen
2. de meerjarige consequenties te verwerken in de meerjarenraming 2023-2025:
• e. het surplus aan te ontvangen jeugdmiddelen in de jaren 2023-2025
toe te voegen aan het budget voor de deelnemersbijdrage aan de DG&J,
onderdeel SOJ in de meerjarenraming 2023-2025;
• f. het budget ten behoeve van de structurele inzet GR Sociaal te
verhogen met € 304.000 vanaf 2023, onder gelijktijdige opneming van
terugverdieneffect, oplopend tot € 304.000;
• g. het budget voor Audio-Visuele (AV) middelen voor de gemeenteraad
te verhogen met € 58.000 vanaf 2023 conform besluit 21G23;
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

8

2021-0068641

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2025 vast te stellen.
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een structureel budget ad
€140.000,- 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

9

2021-0131944

Raadsvragen zelfbewoningsplicht en voorrangsbeleid - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de openstaande vragen die gesteld zijn in de Raad Carrousel van 31
augustus over zelfbewoningsplicht en het voorrangsbeleid te beantwoorden
met bijgevoegde raadsbrief.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

10

Datum/
nummer

2021-0132359

Openbare besluitenlijst d.d. 12 oktober 2021

Onderwerp/Besluit

Subsidie vaststelling Vivera Sociaal Wijkteam 2020 - Adviesnota
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2020 van de
uitvoeringspartners van het Vivera Sociaal Wijkteam, Stichting Jeugdteams
ZHZ en Stichting De Sociale Basis;
2. de subsidie voor 2020 definitief vast te stellen op totaal € 2.571.063,64,
waarvan € 360.209,47 voor Stichting Jeugdteams ZHZ en€ 2.210.854,17 voor
Stichting De Sociale Basis;
3. de onderbesteding van in totaal € 19.329,- niet terug te vorderen; met de
aanwijzing dat de uitvoeringspartners dit bestemmen voor diverse uitgaven in
2021 en 2022, zoals communicatiemateriaal of training, waarvoor lopende het
jaar aanvullende verzoeken aan de gemeente zijn of worden gedaan.
Conform

11

2021-0135437

Raadsinformatiebrief kinderopvangtoeslagenaffaire - Brief aan de raad
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. door middel van een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren
over de voortgang van de hersteloperatie toeslagen Drechtsteden.

12

2021-0134327

Ontwerp beleidsplan VRZHZ 2022-2025 - Raadsvoorstel
Het college besluit:
2. akkoord te gaan met de bijgevoegde reactie op het ontwerp beleidsplan
2022-2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) naar het
algemeen bestuur van de VRZHZ en deze voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde reactie op het ontwerp beleidsplan
2022-2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) naar het
algemeen bestuur van de VRZHZ.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober
2021, met een getal van 12 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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