Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 24 AUGUSTUS 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
de heer Wilfred Schultink - Loco secretaris
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 24 augustus 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 13 juli 2021
Conform

3

2021-0093394

Vaststelling bestemmingsplan Molenweg 33 Heerjansdam Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de digitale versie van het bestemmingsplan "Molenweg 33
Heerjansdam" met planidentificatienummer
NL.IMRO.0642.BPMolenweg33-1001 vast te stellen;
2. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan "Molenweg 33
Heerjansdam", zoals opgenomen in bijlage 3
(tekeningnummer: NL.IMRO.0642.BPMolenweg33-0001) van dit
raadsvoorstel, vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform

4

2021-0101240

Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2021-2022 + Jaarverslag
handhaving RO 2020 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het 'Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2021-2022' vast te stellen;
2. In te stemmen met het 'Jaarverslag handhaving RO 2020';
3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over het
'Uitvoeringsprogramma RO 2021-2022' en het 'Jaarverslag handhaving
RO 2020' aan te bieden;
4. Het 'Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2021-2022' aan te bieden
aan de handhavingspartners.
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

5

2021-0114316

Groeiagenda vaststellen opgavebladen 2022 en kennis nemen van
de monitor 2021 - Raadsvoorstel
Het college besluit raad voor te stellen om:
1. Het uitvoeringsprogramma 2022 voor de Groeiagenda Drechtsteden
2030 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de zomermonitor 2021 van de Groeiagenda
Drechtsteden 2030.
Gewijzigd besluit
Nieuw besluit
Het college besluit:
1. De organisatie te verzoeken een evaluatie op te starten om de
groeiagenda te evalueren en deze aan te bieden in kwartaal 1 2022.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Het uitvoeringsprogramma 2022 voor de Groeiagenda Drechtsteden
2030 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de zomermonitor 2021 van de Groeiagenda
Drechtsteden 2030.
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nr

6

Datum/
nummer

2021-0099220

Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021

Onderwerp/Besluit

Beleidsregel "Standplaatsenbeleid gemeente Zwijndrecht" Adviesnota
Het college besluit:
1. de in de bijlage opgenomen beleidsregel "Standplaatsenbeleid
gemeente Zwijndrecht" als concept vast te stellen en ter inzage te leggen
voor inspraak.
Conform

7

2021-0101295

Verkiezingen marktcommissie - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met het organiseren van verkiezingen voor de
marktcommissie in het eerste kwartaal van 2022
2. In te stemmen met het niet meer invullen van een openstaande
7 marktcommissie
vacature voor de huidige
Conform

8

2021-0116393

9

2021-0095043

10

2021-0111855

Retail- en horecabeleid - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Het retail- en horecabeleid vast te stellen.
Conform
Overbrengen participatieplekken naar lokale gemeenten - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. De brief 'Overbrengen participatieplekken naar lokale gemeenten' ter
informatie aan te bieden aan de raad
Conform
Integrale reactie zienswijzen GR Sociaal - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De bijgevoegde stukken met betrekking tot de integrale reactie op de
zienswijzen GR sociaal ter informatie aan te bieden aan de raad door
middel van een raadsbrief.
Conform

11

2021-0115358

Mandatenlijst Zomermandaat 2021 - Informatienota
1. het overzicht van de besluiten die krachtens het Zomermandaat 2021
zijn genomen voor kennisgeving aan te nemen.
Conform

12

2021-0107969

Vuurwerkshow Drierivierenpunt jaarwisseling - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 24 augustus 2021

Onderwerp/Besluit

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021,
met een getal van 12 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De locosecretaris,

De burgemeester,
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