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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr 9 d.d. 10 maart 2020
Conform
Typefout gewijzigd: Indachtig ipv Eendachtig

2.

2020-15958

2

Kredietaanvraag Stationskwartier
Het college besluit:
1.Het projectplan Stationskwartier inclusief planning op hoofdlijnen en
kostenraming vast te stellen;
2.Het voorstel met betrekking tot de programmaorganisatie vast te stellen;
3.De raad voor te stellen een voorbereidingsbudget van €0,9 miljoen beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van de volgende projectfase van het Stationskwartier
(conform projectplan Stationskwartier).;
4. De raad voor te stellen de binnen het meerjareninvesteringsprogramma
gereserveerde investeringsgelden voor gebieden in het Stationskwartier in
samenhang met de grondexploitaties beschikbaar te stellen als dekking voor
de realisatie;
5. De nieuwe projectstijl voor de Spoorzone ter kennisgeving aan te nemen en
aan de raad mede te delen.
Conform

3.

2020-15922

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019
Het college besluit:
Het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019 naar de raad te sturen
middels bijgevoegde brief.
Conform

4.

2020-15992

Subsidieaanvraag Aardgasvrije Wijk
Het college besluit:
1. In te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag voor de proeftuin
aardgasvrije wijk voor het aangewezen gebied;
2. De raad middels de bijgevoegde brief te informeren.
Conform

5.

2020-16005

Vaststelling Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdrager
gemeente Zwijndrecht
Het college besluit:
1. het Protocol vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdrager gemeente
Zwijndrecht vast te stellen;
2. Hetzelfde Protocol eveneens ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Conform
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6.

2020-15948
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3

Onderwerp/Besluit

Voorschot bijdrage bezoekerscentrum Waalbos
Het college besluit:
1.Akkoord te gaan met het uitkeren van een voorschot aan de stichting
bezoekerscentrum Waalbos à € 70.000,- voor de bouw van het bezoekerscentrum
Waalbos. De dekking komt uit een bijdrage van de provincie Zuid Holland;
2. Middels bijgaande brief de provincie Zuid-Holland te informeren over dit besluit.
Besluit 1 is aangepast: Akkoord te gaan met het uitkeren van een voorschot aan de
stichting bezoekerscentrum Waalbos à € 70.000,- van een rekening die wij namens de
provincie beheren.
Besluit 2 conform

7.

2020-15987

Beantwoording raadsvraag doorstroming Koninginneweg
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de monitoring van de doorstroming
van de Koninginneweg, voor en na gereedkomen van de reconstructie.
Conform

8.

2020-16020

Gewijzigde openingstijden Gemeentewinkel
Het college besluit :
De openingstijden van de afdeling Gemeentewinkel aan te passen in verband met het
Coronavirus.
Conform

9.

10.

11.

Het college besluit het advies van de GBD in het memo van Arri Hartog d.d. 16 maart
2020, volledig te volgen.
Het college besluit n.a.v. de contacten die deze week hebben plaatsgevonden over het
herstelplan met de provincie, een korte bericht uit de doen, door de wethouder
financiën, aan de raad en de belanghebbende organisaties die eerder door het college
zijn aangeschreven.
Na de datum 17 maart 2020, de volgende tekst toevoegen: "in afwijking van het
bepaalde in artikel 2, derde lid, van het "Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders" en gelet op
de maatregelen die i.v.m. de Coronacrisis plaatsvinden – heeft de vergadering via een
conference call plaatsgevonden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 24 maart 2020, met een getal van 12 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,
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