Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 14 DECEMBER 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. 14 december 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 14 december 2021
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 07 december 2021
Conform

3

2021-0159274

Brief AVR HVC - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Bijgevoegde brief te sturen aan AVR (bijlage 5)
2. Bijgevoegde brief te sturen naar HVC (bijlage 6)
3. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande
raadsinformatiebrief
Conform

4

2021-0086203

Kredietaanvraag reconstructie Bouquet - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 556.000 zoals
opgenomen in het investeringsprogramma, om over te kunnen gaan tot
de aanbesteding van het project reconstructie Bouquet.
2. Een aanvullend krediet van €126.000 beschikbaar te stellen zodat
hemelwater afgekoppeld kan worden via een HWA rioolsysteem en
aanvullende kosten gedekt zijn.
3. De jaarlijkse kapitaalslasten van het aanvullend krediet, te weten €
4.400 in 2023, te dekken uit de voorziening riolering.
4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Conform

5

2021-0167546

Verlenging Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid
OZHZ - Adviesnota
1. De huidige Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid
van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te verlengen voor de periode
2022 – 2025.
2. De omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op
basis van de nota voor de gemeente uitvoert, voort te zetten voor de
genoemde periode van de verlenging.
3. De verlenging van de Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZuidHolland Zuid van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in werking te laten
treden op 1 januari 2022.
Conform

6

2021-0163274

Kwijtschelden huur zwembaden - Adviesnota
Het college besluit:
1. Met terugwerkende kracht de nog niet kwijtgescholden huur van het
Waal- en Weidebad voor het gehele kalenderjaar 2020 volledig kwijt te
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Onderwerp/Besluit

schelden;
2. Met terugwerkende kracht de nog niet kwijtgescholden huur voor de
eerste zes maanden van 2021 aan zwembad de Hoge Devel BV volledig
kwijt te schelden.
3. De verwachte kosten zijnde € 41.394,80 te dekken uit de inmiddels
ontvangen SPUK-IJZ bijdragen.
Conform

7

2021-0169780

Betaling eerste voorschot subsidie 2022 Stichting Leerwerkbedrijf
Zwijndrecht Werkt - Adviesnota
Het college besluit:
1. Vooruitlopend op de subsidieverlening 2022 en met gebruik van de
hardheidsclausule, een voorschot van € 83.725,00 te verstrekken aan
Stichting Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt.
Conform

8

2021-0172975

Eindevaluatie Raadsprogramma - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de eindevaluatie van het raadsprogramma 2018-2022 "Krachtig
Zwijndrecht" vast te stellen
Het college besluit:
2. de eindevaluatie ter behandeling naar de gemeenteraad te sturen
Aangehouden

9

2021-0167114

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. de raad middels bijgevoegde brief te informeren over de
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in de periode 2019-2021.
Conform

10

2021-0142378

Onderzoek Tennisbanen in combinatie met (doorontwikkeling)
padel - Adviesnota
1. Een onderzoek te laten doen naar de ontwikkeling van tennis en de
behoefte van padel in Zwijndrecht
2. De kosten op te vangen binnen het programma 3 Welzijn en zorg.
Conform

11

2021-0167559

2e Bestuursrapportage 2021 DGJ en SOJ - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad via een brief met bijlagen te informeren over de 2e
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bestuursrapportages 2021 van Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) en
ServiceOrganisatie Jeugd (SOJ)
Conform

12

2021-0170745

Brief stand van zaken doorbraakaanpak Jeugdbescherming - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. de gemeenteraad door middel van een raadsbrief te informeren over
de doorbraakaanpak jeugdbescherming
Conform

13

2021-0150321

Exploitatieovereenkomst gemeente - Sportbedrijf Zwijndrecht BV Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept Beheer-, en exploitatieovereenkomst
tussen de gemeente en Sportbedrijf Zwijndrecht BV.
2. Per kalenderjaar schriftelijke prestatieafspraken te maken met
Sportbedrijf Zwijndrecht BV in het kader van maatschappelijke prestaties
en deze jaarlijks als addendum toe te voegen aan de meerjarige
exploitatieovereenkomst.
Conform

14

2021-0168720

Subsidieverlening Fitmakers 2022 - Adviesnota
Het college besluit:
1. 1. Een subsidie van totaal € 263.200,67 te verlenen aan Fitmakers
voor de coördinatie en uitvoering van het Toppie en 13+ sportprogramma
2022
Conform

15

2021-0163081

Vaststellen subsidie 2020 Bibliotheek AanZet - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De subsidie 2020 aan Bibliotheek AanZet definitief vast te stellen op €
1.085.454,00;
2. In te stemmen met de toevoeging van het positieve resultaat ad €
26.200,00 aan de algemene reserve;
3. De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over het jaarverslag
2020 van Bibliotheek AanZet.
Conform

16

2021-0168276

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren als
toezichthouder - Adviesnota
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Het college besluit:
1. Twee buitengewoon opsporingsambtenaren, die werkzaam zijn voor
de gemeente Zwijndrecht als toezichthouder (art. 5.2 Awb), aan te wijzen
voor de navolgende wetten en verordeningen:
a. Alle wetten benoemd in de domeinenlijst als bedoeld in artikel 1 van
de regeling Domeinlijsten
b. De volgende verordeningen / wetten met bijzondere regels:
• Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht (APV)
• Afvalstoffenverordening Zwijndrecht
• Wet basisregistratie personen
• Alcoholwet
• Havenverordening
• Huisvestingswet
• Huisvestingsverordening
• Marktverordening gemeente Zwijndrecht
• Parkeerverordening
• Wet op de kansspelen
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
• Winkeltijdenwet
• Winkeltijdenverordening Zwijndrecht
2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Realisatie tot het
aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene
wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de in
beslispunt 1 genoemde wetten en verordeningen.
Conform

17

2021-0167989

Verordening nadeelcompensatie gemeente Zwijndrecht 2022 Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. De 'Verordening nadeelcompensatie Zwijndrecht 2022' vast te stellen.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 21 december 2021,
met een getal van 17 volgnummers.
De secretaris,

De burgemeester,
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