Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 2 NOVEMBER 2021

Aanwezig:
de heer Hein van der Loo - Burgemeester
de heer Tycho Jansen - Wethouder
de heer Jos Huizinga - Wethouder
de heer Ronald de Meij - Wethouder
mevrouw Ella Croonenberg-Borst - Secretaris
Afwezig:
mevrouw Jacqueline van Dongen - Wethouder
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

1

Openbare besluitenlijst d.d. 2 november 2021

Onderwerp/Besluit

Vaststellen van de agenda d.d. 02 november 2021
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2021
Conform

3

2021-0131621

Beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de beëindigingsovereenkomst De Volgerlanden tussen Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht vast te stellen en te ondertekenen.
Conform

4

2021-0149583

Euryza PRO deelproject H en I - Adviesnota
Het college besluit:
1. Op basis van de conceptversie d.d. 6 oktober 2021 van de Projectrealisatieovereenkomst Deelprojecten H en I (Euryza) portefeuillehouder Jos Huizinga –
en in geval van zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger – een volmacht te verlenen
om te besluiten tot diens definitieve versie.
2. Wethouder Huizinga een volmacht te geven tot het vestigen van het recht van
opstal ten behoeve van de WKO-installatie (leidingen en bronputten).
3. Projectontwikkelaar AM toestemming geven om op 5 november 2021 te
starten met de bouwwerkzaamheden voor Plandeel 2 Deelproject H en I voor
zover die werkzaamheden op gronden moeten worden uitgevoerd die nog door
de gemeente in eigendom van AM gebracht moeten worden.
Conform

5

2021-0140117

Afwijking Inkoop- en aanbestedingsbeleid: Stadsnieuws - Adviesnota
Het college besluit
1. Het gemeentenieuws te blijven publiceren in het lokale blad.
2. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ten aanzien van het
plaatsen van het gemeentenieuws.
3. De overeenkomst voor het plaatsen van het gemeentenieuws aan te gaan
voor 2 jaar.
Aangehouden

6

2021-0086331

Wintermandaten 2021-2022 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Wintermandaat te verlenen voor de periode van 22 december 2021 t/m 10
januari 2022 overeenkomstig het bijgevoegd concept-besluit
2. Zo spoedig mogelijk na het winterreces in de collegevergadering een
schriftelijk overzicht tegemoet te zien met de besluiten die o.g.v. het mandaat
zijn genomen
Conform
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2021-0140344

Openbare besluitenlijst d.d. 2 november 2021

Onderwerp/Besluit

Mandaat griffier - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met mandaat- en volmachtverlening aan de griffier tot het
aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Het college besluit:
2. Mandaat en volmacht te verlenen aan de griffier om privaatrechtelijke
rechtshandelingen aan te gaan, onder de voorwaarden dat de raad hiermee
instemt en dat de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid slechts
gebeurt voor zover de benodigde financiële middelen in een vastgestelde
begroting, budget of krediet zijn toegekend.
Conform

8

2021-0141238

Beleidsregel "Standplaatsenbeleid gemeente Zwijndrecht" - Adviesnota
Het college besluit:
1. de in de bijlage opgenomen beleidsregel "Standplaatsenbeleid gemeente
Zwijndrecht" definitief vast te stellen en op de gebruikelijke wijze bekend te
maken.
2. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform

9

2021-0149797

RIB Samenwerkingdienstverlening - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de RIB en de concept Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening
door te sturen naar de raad.
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

10

2021-0143089

Dorpsplatform Heerjansdam - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de Verordening Dorpsraad Heerjansdam, vastgesteld in 2006, in te trekken
per 16 maart 2022.
2. te kiezen voor scenario 4 Dorpsplatform Heerjansdam - Gehoord & gezien
worden.
3. het college de opdracht te geven scenario 4 nader uit te werken en deze
uitwerking ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
Conform met tekstmandaat aan portefeuillehouder

11

2021-0146209

Afwijkingsbesluit Corona Toegangsbewijs (CTB) middelen - Adviesnota
Het college besluit:
1. gemotiveerd af te wijken van het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid
Drechtsteden voor de opdrachtverstrekking aan SUS-wachten, ten bate van de
inzet van de incidentele CTB middelen vanuit het ministerie van J&V.
Conform
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2021-0068771

Openbare besluitenlijst d.d. 2 november 2021

Onderwerp/Besluit

Definitieve wijziging GR Drechtsteden (15e wijziging) - Raadsvoorstel
Het college besluit:
1. Het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen, onder de opschortende
voorwaarde dat de raad toestemming verleent als bedoeld in artikel 1 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen;
2. De raad voor te stellen het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen;
3. De raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede lid Wet
gemeenschappelijke regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke
regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen;
4. Wethouder de Meij aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente
Zwijndrecht in het te vormen AB, en wethouder Jansen als zijn vervanger.
Het college besluit de raad voor te stellen om:
5. Het wijzgingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
(vijftiende wijziging) vast te stellen;
6. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen als bedoeld in
artikel 1, tweede lid Wet gemeenschappelijke regelingen, om het
wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende
wijziging) vast te stellen.
Conform

13

2021-0146228

Ondertekening Convenant implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel - Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de VNG ledenbrief 'Verzoek om ondertekening
convenant wijziging woonplaatsbeginsel' en bijbehorend convenant
(bijlagen 1A en 1B)
2. In te stemmen met de ondertekening van het "Convenant implementatie
Wet wijziging woonplaatsbeginsel" namens de gemeente Zwijndrecht
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 09 november
2021, met een getal van 13 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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