Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 13 JULI 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. 13 juli 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 13 juli 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 06 juli 2021
Conform

3

2021-0092307

Personenvervoer over Water per 2022 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over het Personenvervoer over Water per 2022.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

4

2021-0089263

Munnikensteeg 65 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de eigenaren van de Munnikensteeg
65 het initiatief om woningen te realiseren op deze locatie verder gaan
onderzoeken.
2. De raad te informeren middels bijgevoegde brief.
Conform

5

2021-0091313

Vaststelling 1e herziening Walburg, locatie Beneluxlaan 5 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 "1e herziening
bestemmingsplan Walburg, locatie Beneluxlaan 5"
met planidentificatienummer NL.IMRO.0642.BP03beneluxlaan5-2001
vast te stellen;
3. de analoge verbeelding van de "1e herziening bestemmingsplan
Walburg, locatie Beneluxlaan 5", 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

2021-0088450

Vormvrije MER-beoordeling Beneluxlaan 5 - 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 52
levensloopbestendige appartementen aan de Beneluxlaan 5 te
Zwijndrecht geen uitgebreid milieueffectrapport behoeft te worden
aangevraagd;
2. de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan "1e
herziening Walburg, locatie Beneluxlaan 5" te verzoeken het onder 1
genoemde besluit te bekrachtigen.
Conform

7

2021-0093241

Brief aan de raad: Terugblik 'Thuis in Zwijndrecht' - Brief aan de
raad
Het college besluit:
1. De brief 'Terugblik Thuis in Zwijndrecht' ter informatie aan te bieden
aan de raad.
Conform
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

8

Datum/
nummer

2021-0092764

Openbare besluitenlijst d.d. 13 juli 2021

Onderwerp/Besluit

Inkoop Wet Inburgering, gunningsbesluit B1 en Zroute - Adviesnota
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de uitslag van de beoordeling van de
inschrijvingen inzake de regionale aanbesteding lnkoop
Inburgeringsaanbod B1 en Z-route.
2. Over te gaan tot gunning conform het resultaat van de beoordeling.
Conform

9

2021-0073941

Aanvulling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. de kredieten voor de bouw van de scholen Ds. Abraham Hellenbroekschool en
Basisschool de Twee Wieken Duivenvoorde te verhogen met elk € 800.000 voor
de kosten van tijdelijke huisvesting, sloopkosten , bouwrijp maken en andere
locatiegebonden kosten.
2. het krediet voor de Ds. Abraham Hellenbroekschool, wat aan het schoolbestuur
toegekend is, in 2022 met een bedrag van € 350.000 te verhogen ten gevolge van
onoverkoombare prijsstijgingen.
3. de extra kapitaallasten oplopend tot € 78.000 in 2024 te verwerken in de op te
stellen begroting 2022.
Conform

10

2021-0091555

Vaststellen Jongerenparticipatiebeleid Zwijndrecht - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Het jeugdparticipatiebeleid Zwijndrecht vast te stellen.
2. Met de vaststelling van dit beleid invulling te geven aan de motie
Kinderburgemeester (12 november 2019) en de motie
Jongerenparticipatie (9 juli 2020).
Het college besluit:
3. De raad te informeren over de uitvoering van de motie
Jongerenparticipatie (9 juli 2020) middels bijgevoegde brief.
Conform

11

2021-0083058

Subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen
huurwoningen RREW 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. De specifieke uitkering van € 192.100 vanuit de Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen toe te voegen aan de begroting.
2. De Subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen
huurwoningen RREW 2021 vast te stellen.
3. Winst uit je woning:samen inkopen b.v. in de functie van operationeel
directeur te mandateren voor de uitvoering van de Regeling kleine
energiebesparende maatregelen huurwoningen RREW 2021.
Besluit 1 - niet conform/gewijzigd besluit
Besluit 2 - conform
Besluit 3 - conform
Nieuw besluit 1:
1. De gemeenteraad bij de tweede bestuursrapportage 2021 voor te
stellen om de begroting te wijzigen voor de uitvoering van de
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, wat inhoudt dat
zowel de baten als de lasten met €192.100 worden verhoogd.
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nr
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2021-0094028

Openbare besluitenlijst d.d. 13 juli 2021

Onderwerp/Besluit

Stand van zaken glasvezel - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de stand van zaken omtrent glasvezel
middels bijgevoegde brief.
2. Met deze informerende brief aan de raad, de vragen van de VVDfractie van 22 juni 2021 als afgedaan te beschouwen.
Conform

13

2021-0095576

Raadsinformatiebrief voortgang motie "Eerste bewoner, Eerste
verkoopprijs" - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels bijgevoegde brief te informeren over de
voortgang van de uitvoering van de motie "Eerste bewoner, Eerste
verkoopprijs".
Conform

14

2021-0088393

Bestuursopdracht warmtetransitie wijkaanpak Walburg - Adviesnota
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde bestuursopdracht voor de Wijk
Walburg
2. In te stemmen met het aanvragen van de Elena subsidie
Conform

15

2021-0090579

Jaarplan Toezicht en Handhaving - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De raad te informeren over het 'Jaarplan handhaving 2021/2022' via
bijgevoegde brief.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

16

2021-0089966

Update actualiteiten rangeerterrein Kijfhoek (nummer 30) - Brief aan
de raad
Het college besluit:
1. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de laatste actualiteiten rondom rangeerterrein Kijfhoek.
Conform

17

2021-0086041

Toezegging Eerste Bestuurrapportage 2021 Kijfhoek
Het college besluit:
1. De raad door middel van bijgevoegde brief te informeren over de
kosten voor omgevingsveiligheid rondom Kijfhoek.
Conform

18

GR Sociaal
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de aangepaste voorstellen op het
wijzigingsbesluit en daarmee tegemoet te komen aan de wensen van
Sliedrecht.
2. de raad door middel van bijgevoegde brief te informeren.
3. vast te stellen dat het gevraagde wijzigingsbesluit geen verschil maakt
met eerdere besluitvorming, het oorspronkelijke wijzigingsbesluit.
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 13 juli 2021

Onderwerp/Besluit

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021,
met een getal van 18 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

5/5

