Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 25 JANUARI 2022

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. 25 januari 2022

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 25 januari 2022
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 18 januari 2022
Conform

3

2022-0003279

Vaststelling bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Stationskwartier
Zwijndrecht en beeldkwaliteitsplan - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. het besluit te bekrachtigen dat voor dit bestemmingsplan een
milieueffectrapportage (m.e.r.) niet noodzakelijk is, zoals vastgesteld
door het college op 16 november 2021;
2. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en in te stemmen
met de beantwoording daarvan zoals aangegeven in bijlage 11 Notitie
zienswijzen;
3. de digitale versie van het bestemmingsplan 'Verbrede reikwijdte
Stationskwartier Zwijndrecht' met het identificatienummer
NL.IMRO.0642.bp14Stationskwart-3001 en de onderliggende digitale
ondergrond met dezelfde bestandsnaam vast te stellen;
4. de Welstandsnota Zwijndrecht 2013 aan te vullen met het
beeldkwaliteitsplan ‘Zwijndrecht Stationskwartier’, zoals opgenomen als
bijlage 9 Beeldkwaliteitsplan;
5. de beleidsregel Ruimtelijke kwaliteit, zoals opgenomen in bijlage 5
Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit, parkeren en duurzaamheid, vast te
stellen;
6. geen exploitatieplan vast te stellen;
7. de vaststelling van de in het bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester
en wethouders;
8. het groepsrisico externe veiligheid van de spoorlijn Rotterdam Dordrecht aanvaardbaar te achten en de beleidsregel, zoals opgenomen
in bijlage 6 Beleidsregel externe veiligheid, vast te stellen;
Het college besluit:
9. de beleidsregel zoals opgenomen in bijlage 7 Hogere grenswaarden
zwaar geluidbelaste locaties en de hogere grenswaarden Wet
geluidhinder overeenkomstig bijlage 8 Besluit hogere grenswaarden vast
te stellen;
10. de beleidsregels Duurzaamheid en Parkeren, zoals opgenomen in
bijlage 5 Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit, parkeren en duurzaamheid,
vast te stellen.
Conform

4

2022-0006627

Beantwoording schriftelijke vragen 21F14 inzake project Veerplein Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen (21F14) inzake project Veerplein te
beantwoorden middels bijgevoegde brief aan de raad.
Conform

5

2022-0007314

Beantwoording schriftelijke vragen 22F01/22F02/22F03/22F04 inzake
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2022

Onderwerp/Besluit

Waterbusverbinding Veerplein-Hooikade - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren
over de schriftelijk gestelde vragen inzake de waterbusverbinding
Zwijndrecht Veerplein - Dordrecht Hooikade.
Aangehouden
6

2022-0005066

Verkoop NEC Hooge Nesse - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de verkoop van het NEC aan hotel ARA
2. de begroting 2022 te wijzigen door de opbrengst van de verkoop aan
te ramen
3. de opbrengst van de verkoop toe te voegen aan de algemene reserve
Conform

7

2022-0003481

Technische aanpassing bevoegdhedenovereenkomst - Adviesnota
Het college besluit:
1. (gelet op artikel 160 lid 1 Gemeentewet) de aangepaste
bevoegdhedenovereenkomst "Overleg lokale arbeidsvoorwaarden
Drechtsteden/ Zuid-Holland Zuid" aan te gaan.
Conform

8

2021-0171404

Ontwerpbesluit tot oprichting Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt BV
- Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de notitie 'bestuurlijke inrichting Leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt' en op grond van het bepaalde in artikel 160, tweede
lid, Gemeentewet, zijn wensen en bedenkingen mee te geven ten
aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot oprichting van
Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt BV per 1 januari 2023.
Niet conform
Nieuw besluit 1
1. Kennis te nemen van de notitie 'bestuurlijke inrichting Leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt'
Nieuw besluit 2
2. Kennis te nemen van het ontwerpbesluit om te komen tot een
doorontwikkeling van de stichting LWZ naar een BV, waarbij de
gemeente Zwijndrecht enig aandeelhouder is, conform het advies in de
notitie "bestuurlijke inrichting leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt"
Nieuw besluit 3
3. Op grond van het bepaalde in artikel 160, tweede lid, Gemeentewet,
zijn wensen en bedenkingen mee te geven ten aanzien van het
ontwerpbesluit van het college tot oprichting van Leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt BV per 1 januari 2023
Nieuw besluit 4 (alleen voor college)
4. Om het ontwerpbesluit vast te stellen, om te komen tot een
doorontwikkeling van de stichting LWZ naar een BV, waarbij de
gemeente Zwijndrecht enig aandeelhouder is, conform het advies in de
notitie " bestuurlijke inrichting leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt"
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9

Datum/
nummer

2022-0008075

Openbare besluitenlijst d.d. 25 januari 2022

Onderwerp/Besluit

Toezichtsregime begrotingsjaar 2022 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over het geldende toezichtsregime 2022 via
bijgaande raadsinformatiebrief.
Conform

10

2022-0005677

Prestatieafspraken met de woningcorporaties 2022 - 2023. Adviesnota
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de prestatieafspraken 2022 – 2023
2. De wethouder Wonen te mandateren tot het onderteken van de
prestatieafspraken 2022 – 2023
3. De raad te infomeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief, na
ondertekening van de afspraken
Conform

11

2022-0007289

Toepassen hardheidsclausule regeling CTB-middelen - Adviesnota
Het college besluit:
1. artikel 13 van de regeling ondersteuningsgelden voor controle
coronatoegangsbewijs (CTB) toe te passen op de aanvraag van wijnbar
En Verre.
Conform

12

2022-0002728

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

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 01 februari
2022, met een getal van 12 volgnummers.
De secretaris,

De burgemeester,
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