Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 8 JUNI 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/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 8 juni 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 8 juni 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 1 juni 2021
Conform

3

2021-0073404

Beantwoording schriftelijke vragen ABZ Buitengebied 21F07 - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met de brief aan de raad (inclusief bijlagen) inzake de
beantwoording van schriftelijke vragen van ABZ over het Buitengebied.
Conform

4

2021-0069137

Jaarverslag 2020 gemeentearchivaris - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het verslag van de gemeentearchivaris over 2020 betreffende de
toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Zwijndrecht
(conform artikel 8 van de Archiefverordening) vast te stellen
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
op de hoogte te stellen van het verslag over 2020 betreffende de
toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Zwijndrecht
(conform artikel 8 van de Archiefverordening).
3. In het kader van horizontaal toezicht dit verslag + reactie
(raadsinformatiebrief) toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland
Aangehouden

5

2021-0071256

Voortgangsrapportage IP april 2020 t/m maart 2021 - Brief aan de
raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde voortgangsrapportage IP (april 2020
t/m maart 2021).
2. Bijgevoegde brief aan de raad en de voortgangsrapportage IP ter
informatie naar de raad te sturen.
Conform

6

2021-0075498

Grondexploitatie van 't Hoff locatie - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De grondexploitatie Van 't Hofflocatie vast te stellen;
2. Een uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.025.000,- beschikbaar te
stellen;
Niet conform
Nieuw besluit:
De raad voor te stellen op grond van artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet, te besluiten:
1. De grondexploitatie Van 't Hofflocatie vast te stellen;
2. Een uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.025.000,- beschikbaar te
stellen;
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7

2021-0069748

Uitvoeringsplan SUWI 2021-2024 Arbeidsmarktregio Drechtsteden Adviesnota
Het college besluit:
1. Het uitvoeringsplan SUWI 2021-2024 Arbeidsmarktregio
Drechtstedenvast te stellen
Conform

8

2021-0073891

Uitkomsten Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2020 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad met bijgaande brief te informeren over de uitkomsten van het
Gezamenlijke Veiligheidsbeeld 2020.
Aangehouden

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021,
met een getal van 8 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,

De burgemeester,
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