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0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 26 d.d. 14 juli 2020
Conform

2.

2020-16212

2

Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
Het college besluit:
1 - De Samenwerkingsovereenkomst Economie aan te gaan met de gemeente Dordrecht;
2 - Voorafgaand aan ondertekening een gesprek aan te gaan met het college van de
gemeente Dordrecht over het proces van totstandkoming, de definitieve besluitvorming
en de interpretatie van de overeenkomst;
3 - Na voornoemd gesprek de raad te informeren.
Besluit 1 Conform
Besluit 2 niet conform. Besluit 2 wordt: Voorafgaand aan ondertekening een brief vast
te stellen gericht aan de gemeente Dordrecht met afschrift aan de overige deelnemende
gemeenten en aan de raad, over het proces van totstandkoming, de definitieve
besluitvorming en de interpretatie van de overeenkomst in de context van de
ontwikkelingen in de samenwerking in de Drechtsteden.
Besluit 3 niet conform. Besluit 3 vervalt.

3.

2020-16208

Opvolgen toezegging opschonen balans
Het college besluit:
De raad te informeren over het opschonen van de gemeentelijke balans met de
bijgevoegde brief.
Niet conform. Het besluit wordt:
Onderzoek te doen naar investeringen die geen waarde meer vertegenwoordigen, maar
volgens de balans nog wel een boekwaarde hebben, en de raad hierover te informeren
middels bijgevoegde brief.
Conform

4.

2020-16188

Uitvoeringsagenda groen: projecten Waalvisie
Het college besluit:
de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de projecten Waalvisie
middels bijgaande raadsbrief.
Conform

5.

2020-16207

ICT storing
Het college neemt kennis van:
Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief in reactie op de
gestelde schriftelijke vragen over de ICT storing van 9 juli jl.
Conform
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6.

2020-16185

3

Onderwerp/Besluit

Zomerschool 2020
Het college besluit:
De Raad te infomeren over de annulering van de Zomerschool 2020 middels bijgevoegde
brief.
Conform

7.

2020-16120

Verantwoording OAB 2019
Het college besluit:
1)
a) De subsidie 2019 voor Yes! Kinderopvang definitief vast te stellen op € 487.958,09 en
een bedrag van € 3.945,89 na te betalen.
b) De subsidie 2019 voor PIT Kinderopvang definitief vast te stellen op €240.768,13 en
een bedrag van € 36.557,07 terug te vorderen.
c) De subsidie 2019 voor De Benjamin definitief vast te stellen op €31.075,13 en een
bedrag van € 9.153,74 na te betalen.
d) De subsidie 2019 voor Samenwerkingsverband Drechtsteden definitief vast te stellen
op €1080,00 en een bedrag van €720 terug te vorderen.
e) De subsidie 2019 voor Rivas definitief vast te stellen op €11.466,00.
f) De subsidie 2019 voor SDK Kinderopvang definitief vast te stellen op €2.887,20.
g) De subsidie 2019 voor Happy 4 Kids definitief vast te stellen op €1.804,80.
2) De totale bijdrage OAB 2019 vast te stellen op €752.861,95.
Conform

8.

2020-16201

Jaarverslag Toezicht Kinderopvang 2019
Het college besluit:
1. Het jaarverslag kinderopvang 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met het publiceren van de gegevens;
3. De Raad te informeren over het uitgevoerde toezicht en de handhaving op de Wet
Kinderopvang in 2019 door middel van ingesloten raadsbrief.
Conform

9.

2020-16177

Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2020 en jaarverslag handhaving RO 2019
Het college besluit:
1. Het 'Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2020' vast te stellen;
2. In te stemmen met het 'Jaarverslag handhaving RO 2019';
3. Het beleidskader 'Flexibilisering handhavingsprioriteiten Buitengebied' vast te stellen;
4. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over het 'Uitvoeringsprogramma
handhaving RO 2020 en het 'Jaarverslag handhaving RO 2019' aan te bieden;
5. Het 'Uitvoeringsprogramma handhaving RO 2020' aan te bieden aan de
handhavingspartners.
Conform

10.

2020-16213

Brief inzake appartementencomplex De Lus
In te stemmen met de inhoud van bijgaande brief aangaande appartementencomplex De
Lus en deze te verzenden aan Woonkracht10.
Conform
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11.

2020-16214

4

Onderwerp/Besluit

Aanvullende compensatiemaatregelen COVID-19
Het college besluit:
Als aanvullende lokale noodmaatregelen COVID-19 vast te stellen:
1. In aanvulling op de reeds vastgestelde kwijtschelding voor huurders van gemeentelijke
accommodaties ook verenigingen/stichtingen, die gebruik maken van gemeentelijke
vastgoed, maar geen huur/vergoeding aan de gemeente te betalen, te compenseren in
kosten over de maanden maart, april en mei 2020. Gebruiksvergoeding (groot
€ 5.619,27) te verrekenen met leegstandsbeheerder Livable met daarbij de afspraak dat
zij dit met de gebruikers verrekenen.
2. De Kynologenclub Dordrecht en Omstreken huurrestitutie te verlenen voor het gebruik
van het terrein aan de Molenwei te Heerjansdam, over de maanden maart, april en mei
2020. Bedrag groot € 833,63 (3/12-deel van de doorbelaste kosten van ProRail).
3. Aan horeca-ondernemers en sportverenigingen de gedoogverklaring onder
voorwaarden af te geven voor vergunningplichtige activiteiten als bedoeld in:
I) artikel 2.10A, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening en/of
II) in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en/of artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wat algemene bepalingen
omgevingsrecht;
een en ander met de bedoeling één of meer bepaalde (tijdelijke) bouwwerken (zoals een
grote tent) voor reguliere activiteiten (horeca/sport) tijdelijk tot en met 31 oktober 2020 toe
te staan en/of bepaalde activiteiten in strijd met enig bestemming tot en met 31 oktober
2020 toe te staan voor reguliere bedrijfsactiviteiten.
4. Voor die verenigingen en stichtingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente
en die als gevolg van de beperkingen door Corona, bijvoorbeeld de sluiting van hun
accommodatie, zodanig baten hebben gemist, dat financiële problemen ontstaan, zal
separaat en via maatwerk worden bezien of en hoe de gemeente tot hulp kan zijn. Onder
deze hulp kan ook worden verstaan: het bemiddelen met de verhuurders van de
accommodatie. Zo zal inzake de tegemoetkoming van huurkosten voor de stichting ‘De
Vergulde Swaen’ vanuit de gemeente contact worden opgenomen met verhuurder
Woonkracht 10.
Conform

12

Impressieverslag DS-werkconferentie 3 juli 2020
Het college besluit:
Kennis te nemen van het impressie verslag van de 2e collegeconferentie van 3 juli, en dit
door te sturen naar de raad.
Dit verslag wordt meegenomen in de totale voorbereiding van college en raad van de 3e
collegeconferentie.

13

Brief aan de VNG
Het college besluit
Een brief te sturen naar de VNG dat de gemeente Zwijndrecht de brief van de gemeente
Zoetermeer volledig steunt.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1
september 2020, met een getal van 14 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

5

