Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 24 MEI 2022

Aanwezig:

de heer Hein van der Loo, Burgemeester
mevrouw Jacqueline van Dongen, Wethouder
de heer Tycho Jansen, Wethouder
de heer Ronald de Meij, Wethouder mevrouw
Ella Croonenberg-Borst, Secretaris
Afwezig m.k.a.
de heer Jos Huizinga, Wethouder
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GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 24 mei 2022

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 24 mei 2022
Conform

2

Openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2022
Conform

3

2022-0056020

Jaarverslag gemeentearchivaris 2021 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het verslag van de gemeentearchivaris over 2021 betreffende de
toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Zwijndrecht
(conform artikel 8 van de Archiefverordening) vast te stellen.
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
op de hoogte te stellen van het verslag over 2021 betreffende de
toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Zwijndrecht
(conform artikel 8 van de Archiefverordening).
3. In het kader van horizontaal toezicht dit verslag + reactie
(raadsinformatiebrief) toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder

4

2022-0080009

Samen bouwen aan vertrouwen - raadsinformatiebrief
communicatie en participatie - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de wijze waarop de trajecten van de
totstandkoming van het raadsprogramma en de uitvoering van de
opdracht die via verschillende moties en amendementen aan het college
en de ambtelijke organisatie is meegegeven ten aanzien van
communicatie en participatie in elkaar vlechten;
2. Kennis te nemen van het proces dat wordt doorlopen om tot een kader
en plan van aanpak 'Samen bouwen aan vertrouwen (communicatie en
participatie)' te komen;
3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van 31 mei
2022, met een getal van 4 volgnummers.
De secretaris,

De burgemeester,
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