Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 11 MEI 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/

Openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 11 mei 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2021
Conform

3

2021-0058526

Vervolgonderzoek hoofdrioolpersleiding - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad met bijgevoegde brief te informeren over
hetvervolgonderzoek naar de kwetsbaarheden van
de hoofdrioolpersleiding.
Conform

4

2021-0054113

Jaarverslag 2020 OZHZ - Adviesnota
1. Het jaarverslag 2020 van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te
stellen.
2. De Raad te informeren over de vaststelling van het Jaarverslag 2020
van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid door dit op de lijst van
ingekomen stukken te plaatsen.
Conform

5

2021-0061169

Zienswijze begroting 2022 NRIJ - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de concept
Programmabegroting 2022 van het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde naar voren te brengen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken
2020 van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
Conform

6

2021-0061175

Zienswijze begroting 2022 OZHZ - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de
ontwerpbegroting 2022 en de bestemming van het jaarresultaat 2020
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige
jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Conform
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7

2021-0059952

Openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021

Zienswijze begroting 2022 Drechtwerk - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De raad voor te stellen geen zienswijze over de concept begroting
2022 van de GR Drechtwerk in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van
de GR Drechtwerk.
Conform

8

2021-0058021

Evaluatie Dorpsraad Heerjansdam - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande opdrachtformulering voor de evaluatie
van de Dorpsraad Heerjansdam.
2. De raad te informeren over deze opdrachtformulering middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform

9

2021-0058639

Aanvullende maatregelen voor huurders van gemeentelijke
accommodaties 1e kwartaal 2021 - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De huur voor de gemeentelijke accommodaties voor de
maandenjanuari, februari en maart 2021 vanwege de gevolgen van
de maatregelen tegen het corona-virus voor (sport-) verenigingen,
organisaties en overige huurders voor de helft kwijt te schelden.
2. De verwachte kosten van het besluit 1 zijnde € 155.000 als
volgt tedekken:
 door de nog te ontvangen compensatie vanuit de regeling
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
(TVS);
 voor dat deel waar de compensatie niet in voorziet de kosten ten
laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Het college besluit:
3. In aanvulling op de reeds vastgestelde gedeeltelijke kwijtschelding
voor het 4e kwartaal 2020 en onder voorbehoud van positieve
besluitvorming door de gemeenteraad over het 1e kwartaal van 2021 voor
huurders van gemeentelijke accommodaties ook
verenigingen/stichtingen, die gebruik maken van gemeentelijke vastgoed,
maar geen huur/vergoeding aan de gemeente te betalen, gedeeltelijk te
compenseren in de kosten voor het 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal
2021. Gebruiksvergoeding over deze kwartalen (groot circa
€ 5.500) te verrekenen met leegstandsbeheerder Livable met daarbij de
afspraak dat zij dit met de gebruikers verrekenen.
4. De Kynologenclub Dordrecht en Omstreken huurrestitutie te verlenen
voor het gebruik van het terrein aan de Molenwei te Heerjansdam, over de
maanden van oktober 2020 tot en met maart 2021. Bedrag groot € 833
(helft van 6/12 van de doorbelaste kosten van ProRail).
Conform
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Datum/
nummer

2020-0178081

Onderwerp/Besluit

Omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarden
woningbouwlocatie Lindelaan 36-38 - Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de notitie zienswijzen en de ingediende zienswijzen
ongegrond te verklaren;
2. de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 26 woningen
op de locatie Lindelaan 36-38;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Aangehouden

11

2021-0010471

7.e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Dorpsstraat
209 Heerjansdam - Adviesnota
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan " 7.e herziening
Buitengebied, locatie Dorpsstraat 209 Heerjansdam;
2. De bestemmingsplanprocedure ten behoeve van het vaststellen van
het bestemmingsplan "7.e herziening Buitengebied, locatie
Dorpsstraat 209 Heerjansdam te starten door:
a. het vrijgeven van voorliggend ontwerpbestemmingsplan voor de
inspraak
b. het starten van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (bro)
c. gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode
van 6 weken ter inzage te leggen met de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen.
3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde brief.
Conform

12

2021-0019213

Tussentijdse advisering lokale publieke omroep – Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over het
programmabeleidsbepalend orgaan van Algemene Televisie en Radio
Omroep Stichting Swindregt.
Conform
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Openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

2021-0061176

Zienswijze begroting 2022 DGJ – Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de concept
begroting 2022 van Dienst Gezondheid en Jeugd in te dienen
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken
2020 en de bestemming van het jaarresultaat 2020 van Dienst
Gezondheid en Jeugd
Conform

14

2021-0061173

Zienswijze begroting 2022 VRZHZ – Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van
de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Conform

15

2021-0060336

Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 29) - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
teinformeren over de laatste actualiteiten rondom rangeerterrein
Kijfhoek.
Conform

16

2021-0062557

Raadsinformatiebrief voortgang 'Deltaplan aanpak Armoede 20192022' - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over
destand van zaken van het 'Deltaplan aanpak Armoede 2019-2022'.
Niet conform.
Nieuw besluit 1: de nota "stand van zaken deltaplan armoede" vast te stellen.
Nieuw besluit 2: de raad middels bijgevoegde raadsinformatie hierover te
informeren.
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2021-0064337

Advies bestuurlijke bijeenkomst 11 mei transitie service gemeente –
(2021-0064337) - Adviesnota
Het college besluit:
In te stemmen met het voorliggende besluit ten aanzien van
dedienstverlening en transitiekosten.
1. De reactiebrief van Dordrecht op de kanttekeningen van
gemeenten op de uitgangspuntennotitie voor kennisgeving aan te
nemen en door tegeleiden naar de raad.
Aangehouden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei
2021, met een getal van 17 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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