Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 13 APRIL 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. 13 april 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

Vaststellen van de agenda d.d. 13 april 2021

1

Conform

Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021

2

Conform

3

2021-0050142

Jaarverslag Integriteit 2020 ter informatie - Brief aan de raad
Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. het jaarverslag integriteit 2020 voor kennisgeving aan te nemen en
ter informatie door te zenden aan de gemeenteraad.
Conform

4

2021-0049988

Beantwoording vragen carrousel PvA grondstoffenbeleid - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief antwoord te
geven op de vragen die zijn gesteld tijdens de behandeling van het
richtinggevend Plan van Aanpak grondstoffenbeleid in de carrousel
van30 maart 2021.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

5

2020-0166379

Eindrapportage studie circulaire wijk - Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat het niet is gelukt om een
intentieovereenkomst met Woonkracht 10 en Waterschap Hollandse
delta te sluiten en als gevolg daarvan te stoppen met de pilot circulaire
wijkrenovatie.
2. De opgedane kennis en inzichten van de afgelopen twee jaar te
borgen in bijgevoegde eindrapportage voor mogelijke toepassing op een
later tijdstip.
Niet Conform
Nieuw besluit 1:
Kennis te nemen van de eindrapportage van de studenten en de
adviesnota om niet verder te gaan met deze ontwikkeling.
Nieuw besluit 2:
De opgedane kennis en inzichten van de afgelopen twee jaar te borgen
in bijgevoegde eindrapportage van de studenten en de adviesnota,
voor mogelijke toepassing op een later tijdstip.
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2021-0049896

Openbare besluitenlijst d.d. 13 april 2021

Schriftelijke vraag VVD - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen over de Wet bestuur en toezicht
rechtspersonente beantwoorden met bijgevoegde raadsbrief
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

7

2021-0039055

Reactie op brief provincie Zuid-Holland over toezichtsregime 2021 Adviesnota
Het college besluit:
1. De brief van college van Burgemeester en Wethouders gemeente
Zwijndrecht 'reactie op brief Gedeputeerde Staten toezichtsregime
2021'aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te
versturenmet een afschrift aan de gemeenteraad.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 april
2021, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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