Besluitenlijst

Nummer
Jaar

6
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 11 februari 2020

Aanwezig:

Afwezig:

Hein van der Loo

Burgemeester

Jacqueline van Dongen

Wethouder

Tycho Jansen

Wethouder

Jos Huizinga

Wethouder

Ronald de Meij

Wethouder

Ella Croonenberg-Borst

Gemeentesecretaris

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg

Datum/

nr

nummer

B & W - Besluitenlijst nr. 6 d.d. 11 februari 2020

2

Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda – 18 februari 2020

1.

Besluitenlijst nr. 5 - 4 februari 2020
Conform met aanpassing dat wethouder Van Dongen de hele vergadering aanwezig is
geweest.

2. 2020-15900

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationskwartier
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. te bepalen dat een bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt voorbereid voor het
Stationskwartier, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0642.VB14Stationskwart-3001 en zoals is aangegeven op de bij dit besluit
behorende verbeelding, gedateerd januari 2020;
2. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het
gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;
3. te bepalen dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het
onder 2 genoemde verbod, mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is
met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan verbrede reikwijdte;
4. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag van
terinzagelegging.
Conform

3. 2020-15939

Afvalvrije scholen
Het college besluit:
de raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
Conform
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4. 2020-15955

Instellen arbeidsgeschillencommissie
Het college besluit:
1.De hierna volgende personen te benoemen tot respectievelijk voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de commissie als
bedoeld in het Reglement regionale arbeidsgeschillencommissie Drechtsteden.
Voorzitter: De heer mr. B.H. Abbing; Mevrouw mr. S. Noort, plaatsvervanger
Leden voorgedragen door de werkgever:
Mevrouw mr. R.T. Wevers-Bos; Mevrouw mr. G.T.M. van der Sprong, plaatsvervanger
Leden voorgedragen door de werkgeversorganisatie
De heer C.W. Verhagen; De heer C.J. van der Plas, plaatsvervanger.
De benoeming eindigt op 1 januari 2024
2.In te stemmen met het reglement regionale arbeidsgeschillencommissie Drechtsteden,
vastgesteld in het DSB van 16 januari 2020.
Conform

5. 2020-15874

Motie Operatie Steenbreek
Het college besluit:
met bijgevoegde raadsbrief te reageren op de motie Steenbreek die is aangenomen
tijdens de begrotingsbehandeling 2019
Niet conform
Het college besluit de motie uit te voeren en de raad via de TMS lijst te informeren.

6. 2020-15960

Beantwoording motie "terugdringen restafval"
Het college besluit:
de motie "terugdringen restafval" middels bijgaande brief aan de raad te beantwoorden.
Conform met mandaat aan de portefeuillehouder om enkele tekstuele
aanpassingen te doen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari
2020, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

