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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst d.d. 11 februari 2020
Conform

2.

2020-15919

2

Verordening Auditcommissie Zwijndrecht
Het college besluit:
de raad voor te stellen de Verordening Auditcommissie Zwijndrecht vast te stellen.
Conform
Met de aantekening dat de formulering van het voorstel aan de raad gelijk moet zijn
aan het voorstel van het college. En een tekstmandaat aan de portefeuillehouder
om artikel 3 lid 1 sub b, in overleg met de commissie nader te duiden.

3.

2020-15954

Handhaving buitengebied
Het college besluit:
De raad conform bijgevoegde nota te consulteren over het flexibiliseren van de
handhavingsprioriteiten in het buitengebied.
Conform

4.

2020-15959

Zienswijze MJP 2020-2023 dG&J
Het college besluit:
de raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze op het meerjarenbeleidsplan 2020-2023
van de Dienst Gezondheid & Jeugd in te dienen.
Conform

5.

2020-15962

Briefadres voor thuislozen
Het college besluit:
Een briefadres voor thuislozen te realiseren bij Welzijnsorganisatie Diverz, gevestigd aan
Norderstedtplein 14, 3332 GK Zwijndrecht.
Het besluit is gebaseerd op artikel 2.42 sub b Wet Basisregistratie personen.
Conform

6.

2020-15968

Schriftelijke vraag stadsnieuws
Het college besluit:
Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief in reactie op de
gestelde vraag over de mogelijkheid om het stadsnieuws digitaal aan inwoners aan te
bieden.
Conform

7.

2020-15980

Vuurwerk
Het college besluit:
De raad, naar aanleiding van de oriënterende bespreking over vuurwerk in Zwijndrecht op
11 februari jl., met bijgevoegde brief nader te informeren.
Conform
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart
2020, met een getal van 8 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

3

