Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 28 SEPTEMBER 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. 28 september 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 28 september 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2021
Conform

3

2021-0075498

Grondexploitatie locatie Heer Janstraat - Raadsvoorstel
Het college besluit raad voor te stellen om:
1. de grondexploitatie Heer Janstraat vast te stellen.
2. aanvullend op het eerder gevoteerde voorbereidingskrediet een uitvoeringskrediet
van € 335.000,- beschikbaar te stellen voor de in de grondexploitatie geraamde
uitgaven.
Conform

4

2021-0131418

Vormvrije MER beoordeling 20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam Adviesnota
Het college besluit:
1. in te stemmen met de vormvrije mer-beoordeling (ex artikel 7.17 Wet milieubeheer)
en te bepalen dat voor de realisatie van maximaal 20 woningen in het gebied Heer
Janstraat/Rozenlaan/Johannes Postlaan te Heerjansdam geen uitgebreid
milieueffectrapport hoeft te worden aangevraagd;
2. de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan "20 woningen Heer
Janstraat Heerjansdam" te verzoeken het onder 1 genoemde besluit te bekrachtigen.
Conform

5

2021-0131423

Vaststelling bestemmingsplan 20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de notitie zienswijzen, die opgenomen is als bijlage bij dit
raadsvoorstel;
2. de digitale versie van het bestemmingsplan "20 woningen Heer Janstraat
Heerjansdam" met planidentificatienummer
NL.IMRO.0642.BP16heerjanstraat-2001 vast te stellen;
3. de analoge verbeelding van de "20 woningen Heer Janstraat Heerjansdam", zoals
opgenomen in bijlage 4 van dit raadsvoorstel, vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen;
5. in te stemmen met de vormvrije MER-beoordeling en te concluderen, dat geen
uitgebreid m.e.r.-rapport behoeft te worden opgesteld.
Conform

6

2021-0124558

Adviesnota fusie SKOBA en OPOD - Adviesnota
Het college besluit:
1. positief te staan tegenover de fusie tussen onderwijsbesturen OPOD en SKOBA.
Niet conform
Nieuw besluit
1. de brief ter kennisgeving aan te nemen.
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

7

Openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021

Onderwerp/Besluit

Reflectie zienswijzen door de raad - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de reactie van de
gemeenschappelijke regelingen op door de raad ingediende zienswijzen over de
begrotingen 2022.
Conform

8

2021-0124327

Start werving Raad van Commissarissen Sportbedrijf Zwijndrecht
BV - Adviesnota
het college besluit:
1. het profiel en de taken Raad van Commissarissen (RvC) Sportbedrijf Zwijndrecht
BV vast te stellen
2. de procedure voor de werving en selectie van de leden van de Raad van
Commissarissen van Sportbedrijf Zwijndrecht BV te starten.
Conform

9

2021-0133801

Aanvullende informatie grondstoffenbeleidsplan - Adviesnota
Het college besluit:
1. de volgende stukken ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad:
- 2021 09 03 ambtelijke memo DVO en kapitaallasten inclusief bijlagen
- 2021 09 03 presentatie inloop deel DVO kapitaallasten
- 2021 09 03 presentatie inloop deel grondstoffenbeleidsplan
- 2021 09 09 beantwoording vragen ambtelijke inloop
grondstoffenbeleidsplan v2
- 2021 09 15 cijfers grof huishoudelijk afval
- 2021 09 24 voorbeeld recycle-tarief v2
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2021,
met een getal van 9 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
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