Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 23 MAART 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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Openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

1

Vaststellen van de agenda d.d. 23 maart 2021
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Openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021
Conform
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2021-0038482

Wijziging van de begroting n.a.v. verkoop Lindtsedijk 14 Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. De boekwaarde van het terrein aan de Lindtsedijk 14 af te boeken,
totaal € 4.336.694.
2. De Begroting 2021 meerjarig te wijzigen door het aframen van de
structurele erfpachtinkomsten van € 226.000 en de structurele
uitgavenbudgetten van jaarlijks € 56.500 voor verzekeringen, belastingen
en afschrijvingen. Hierdoor ontstaat een jaarlijks negatief resultaat in de
meerjarenbegroting van € 169.500.
3. De opbrengst van € 9.115.000, die verdeeld over 2021 en 2022 wordt
ontvangen, als volgt te bestemmen:
 € 4.336.694 ter dekking van de af te waarderen boekwaarde;
 € 1.634.306 te storten in de reserve Kapitaaldekking
Afschrijvingen om het negatieve exploitatieresultaat van €
169.500 vanaf 2021 van structurele dekking te voorzien;
 Vanaf 2021 jaarlijks een bedrag aan de reserve Kapitaaldekking
Afschrijvingen te onttrekken ter grootte van het negatieve
exploitatieresultaat;
 Het resterende deel van de totale opbrengst, ad € 3.144.000, te
storten in de algemene reserve.
Het college besluit:
4. De raad voor te stellen de Begroting 2021 en de meerjarenraming
2022-2024 te wijzigen conform de beslispunten in het raadsvoorstel.
Conform
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2021-0017631

Inkoopstrategie inkoop leerroutes Wet Inburgering - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inkoopstrategie Regionale inkoop leerroutes
inburgering
2. In te stemmen met gebruikmaking van de meeliftregeling van de
Gemeente Rotterdam voor de inkoop van de HBO/WO leerroute.
Conform
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Openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart
2021, met een getal van 4 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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