Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 8 DECEMBER 2020

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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Volg
nr

Datum/

Openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2020

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 8 december 2020

2

Openbare besluitenlijst d.d. 1 december 2020
Conform

3

2020-0152724

Resultaten Woningmarktanalyse Drechtsteden - Informatienota
Kennis te nemen van de resultaten van de Woningmarktanalyse Drechtsteden
2020-2040.
Conform

4

2020-0160008

Wintermandaten 2020/2021 - Adviesnota
1. Wintermandaat te verlenen voor de periode van 21 december 2020 t/m 3
januari 2021 overeenkomstig het bijgevoegd concept-besluit;
2. Zo spoedig mogelijk na het kerstreces in de collegevergadering een
schriftelijk overzicht tegemoet te zien met de besluiten die o.g.v. het
wintermandaat zijn genomen.
Conform

5

2020-0160334

Ambitiedocument Spoorzone Dordrecht - Zwijndrecht - Brief aan de raad
Het college besluit:
Om het Ambitiedocument Spoorzone inclusief de publieksversie aan te bieden aan
de gemeenteraad.
Conform

6

2020-0150786

Benoemen nieuwe Welstands- en Monumentencommissie - Raadsvoorstel
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. Over te gaan tot herbenoeming van de commissie ruimtelijke kwaliteit
(Welstands- en Monumentencommissie) voor een termijn van drie jaar met
daarin de volgende leden:
 Dhr. H.P. (Rene) Heijne (gemandateerd commissielid)
 Mevr. ir. C.M. (Carla) de Kovel
 Dhr. ir. G.K. (Gijs) Tegelberg
2. De benoeming van de leden in te laten gaan op de dag na
besluitvorming door de raad.
Conform

7

2020-0158065

Allonge op de anterieure overeenkomst Beneluxlaan 5 inzake herontwikkeling
locatie Rabobankgebouw – Adviesnota
Het college besluit:
1. De allonge op de reeds eerder gesloten anterieure overeenkomst
herontwikkeling Beneluxlaan 5 aan te gaan;
2. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform
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8

Datum/
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nummer

2020-0158138

Diztrikt Noord projectplan initiatieffase - Adviesnota
Het college besluit:
Om het projectplan Noord vast te stellen.
Conform

9

2020-0151962

Subsidie brede welzijnsaanpak Diverz 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Een subsidie van € 1.938.123,-- te verlenen aan Diverz voor de
uitvoering van het welzijnswerk in 2021 (onderdeel 1.b. van de
Subsidieregeling 2021), zijnde het subsidieplafond 2021 na
correctie van de indexering.
2. De toegekende tweejarige subsidie 2020-2021 (nota 201915745) met nog één jaar te verlengen tot en met 2022
(onder begrotingsvoorbehoud t.a.v. subsidieplafonds 2022),
op grond van Algemene bepaling 1.13 van de
Subsidieregeling 2021.
Conform

10

2020-0162436

Subsidie Vivera Sociaal Wijkteam 2021 - Adviesnota
Het college besluit:
1. Aanvullend op het besluit 'Subsidieverlening 0-100 team,
Mantelzorgondersteuning en Thuisbegeleiding 2020 – 2021', d.d. 19
november 2019 (2019-15765), de uitvoeringspartners van het Vivera
Sociaal Wijkteam (VSWT) de volgende subsidies te verlenen:
a. Een subsidie van € 2.130.181,- aan Stichting De Sociale
Basis voor de uitvoering van de '0-100 taken', inclusief
thuisbegeleiding, en 'Mantelzorgondersteuning' (onderdeel
2.a en 2.b van de Subsidieregeling 2021);
b. Een subsidie van € 399.746,- aan Stichting
Jeugdteams ZHZ voor de uitvoering van de '0-100
taken', inclusief preventief jeugdbeleid en
thuisbegeleiding (onderdeel 2.a en 1.a van de
Subsidieregeling 2021);
c. Het restantbedrag tot aan het subsidieplafond van hiervoor
genoemde taken ad € 1.549,-, toe te voegen aan de
beschikking voor Stichting De Sociale Basis, als
tegemoetkoming in de gestegen vaste kosten.
2. Af te zien van het voornemen om per 2022 over te gaan op
opdrachtverlening middels aanbesteding en de uitvoering van hiervoor
genoemde taken op basis van subsidieverlening voort te zetten.
3. De tweejarige subsidie 2020-2021 d.d. 19 november 2019 (201915765) met nog één jaar te verlengen tot en met 2022 (onder
begrotingsvoorbehoud t.a.v. subsidieplafonds 2022), op grond van
Algemene bepaling 1.13 van de Subsidieregeling 2021.
4. Voor het jaar 2021 een aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting
De Sociale Basis:
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a.€ 11.978,- vanuit onderdeel 3.c van de
Subsidieregeling 2021, voor de proeftuin Lokaal
Zorgnetwerk;
b.€ 57.659,- voor de bovenlokale dienstverlening
MEE- plus;
c.€ 99.560,- vanuit het budget Beschermd wonen & opvang
(lokaal plan "Een plek voor Iedereen") voor de inzet van
GGZ expertise in het wijkteam;
d.€ 12.756,- vanuit het budget Wijkwerk voor een
intensivering van de PR en communicatie van het
VSWT.
5. Voor het jaar 2021 een aanvullende subsidie te verlenen aan Stichting
Jeugdteams ZHZ:
a.€ 10.958,- vanuit onderdeel 3.c van de
Subsidieregeling 2021, voor de proeftuin Lokaal
Zorgnetwerk;
b.€ 19.836,- vanuit het lokaal Plan Jeugd, voor de
proeftuin Vaste schakel VO;
c.€ 96.333,- vanuit het Deltaplan Armoede, voor de proeftuin
Voorbij de scheiding van domeinen / Integraal intaketeam.
6. De uitvoeringspartners in de beschikking te verzoeken om de
volgende middelen anders aan te wenden, binnen de eigen begroting:
a. Het budget voor inhuur van Wmo expertise vanuit de SDD
(€ 68.250,-) in te zetten t.b.v. capaciteit voor de proeftuin
Lokaal Zorgnetwerk, omdat met de proeftuin Integraal
Intaketeam de inzet van Wmo expertise vanuit de SDD ook is
geborgd.
b. Het jaarlijks ontwikkelbudget (€ 20.000,-), dat door de
uitvoeringspartners niet specifiek geraamd is in de begroting
2021, in te zetten voor extra uren aansturing
t.b.v. de ontwikkelopgaven van het VSWT.
c. Het ontwikkelbudget voor de Witte Kaart te halveren (met
€ 10.000,-) en dit in te zetten voor extra uren aansturing
t.b.v. de ontwikkelopgaven van het VSWT.
7. De aanvullende subsidie aanvraag voor 2021 af te wijzen op de
volgende onderdelen:
a. Het bedrag voor bovenlokale dienstverlening MEE- plus dat
het subsidieplafond, inclusief indexering, overschrijdt (€ 1.420,-);
b. Intensivering op informatievoorziening aan Mantelzorgers
(€ 16.820,-). En vanuit de gemeente in gesprek met o.a. het
VSWT en andere mantelzorgpartners de afweging aan te
gaan over de meest effectieve inzet van de nog beschikbare
middelen voor ondersteuningsaanbod van Mantelzorgers.
c. Extra middelen voor aansturing, voor het gedeelte dat in de
oorspronkelijke aanvraag als onderdeel van de regionale
middelen werd bekostigd: 0,22 fte (€ 25.697,-).
d. Extra middelen voor aansturing ter hoogte van
€ 4.868,-. En voor dit bedrag het gesprek aan te gaan over
de verdeling van inzet tussen de tweede zorgmarinier en
transformatie manager vanuit de gemeente en het
management van het VSWT.
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8. De aanvragers hiervan middels bijgevoegde concept beschikkingen op
de hoogte te stellen.
Conform, behalve beslispunt 2 is aangehouden

11

2020-0160999

12

Raadsinformatiebrief Financiering HVC - Brief aan de raad
Het college besluit de raad voor te stellen om:
Bijgaande informatiebrief over Financiering HVC ter kennisname naar
de raad te sturen.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.

Actualisatie beleid voor weekmarkten - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
De verordening tot wijziging van de Marktverordening van de
gemeente Zwijndrecht vast te stellen;
Het college besluit:
1. in te stemmen met het wijzigen van de inrichtingsplannen
voor de weekmarkten Biesbos en Meubelmaker;
2. het formuleren van een bestuursopdracht om in 2021 te komen
tot een nieuwe tariefopbouw voor marktstandplaatsen en APVstandplaatsen;
3. het formuleren van een bestuursopdracht om in 2021 te komen
tot een duurzaamheidsprofiel voor marktstandplaatsen en APVstandplaatsen.
Conform

13

2020-0162412

OAB subsidie verlening 2021 - Adviesnota
1. De prioriteitenlijst voor 2021 vast te stellen (conform bijlage 1);
2. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid voor 2021, conform
de prioriteitenlijst, een totale financiële bijdrage te verlenen van
€ 2.072.429,88. Dit wordt als volgt verdeeld:
 Yes! Kinderopvang: €899.864,85
 PIT Kinderopvang en Onderwijs: €620.394,60
 Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden: €31.500
 De Benjamin: €50.846,43
 Jong JGZ: €13.024,00
 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: €1.800,00
 Niet organisatie specifiek budget: €455.000,00
3. De maximale ouderbijdrage voor doelgroep peuters vast te stellen als
inkomensafhankelijke bijdrage (conform bijlage 3.
Conform
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2020-0158502

Rekening naar het rijk bij de begroting 2021 voor verleende en te
verlenen diensten decentralisaties sociaal domein - Adviesnota
Het college besluit:
1. een rekening van € 3.006.000 aan het rijk te sturen voor verleende en
nog te verlenen diensten in het kader van de Wmo en Jeugdwet over
2020 en 2021;
2. de begeleidende brief te richten aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. de gemeenteraad een afschrift van de rekening en begeleidende brief
te sturen.
Conform

15

2020-0152222

Vaststellen subsidie 2019 Bibliotheek AanZet adviesnota Adviesnota
Het college besluit:
1. De subsidie 2019 aan de Bibliotheek AanZet definitief vast te stellen
op € 1.082.431,00;
2. In te stemmen met de toevoeging van het positieve resultaat ad €
51.500,00 aan de bestemmingsreserve, ter dekking van te maken kosten
om de opgelegde bezuiniging te realiseren;
3. De raad via bijgaande raadsbrief met zaaknummer 2020-0148397 te
informeren over het jaarverslag 2019 van de Bibliotheek AanZet.
Besluit 1 en 3 conform.
Besluit 2 wordt: Na bestemmingsreserve: Voor 2020 en 2021.

16

2020-0148397

Vaststellen subsidie 2019 Bibliotheek AanZet - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De subsidie 2019 aan de Bibliotheek AanZet definitief vast te stellen
op € 1.082.431,00;
2. In te stemmen met de toevoeging van het positieve resultaat ad €
51.500,00 aan de bestemmingsreserve ter dekking van te maken kosten
om de opgelegde bezuiniging te realiseren.
3. De raad via bijgaande raadsbrief te informeren over het jaarverslag
2019 van de Bibliotheek AanZet.
Conform

17

2020-0152108

Schone Luchtakkoord - Adviesnota
1. Het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen.
2. De aanmelding te laten vergezellen van bijgaande brief met
samengevat de volgende inhoud:
 Dat we continueren wat we al hebben gedaan (houtstook,
walstroom) en nu al doen wat we kunnen;
 Dat we met reserve tekenen omdat er weer een ambitie wordt
geïntroduceerd zonder dat er middelen komen;
 Dat we steun willen voor gemeenteoverschrijdende dossiers,
zoals de aanpak van de A16, de scheepvaart en de zware
industrie;
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3. De gestelde raadsvragen te beantwoorden door te informeren dat we
het Schone Luchtakkoord hebben ondertekend, met de kanttekeningen
genoemd in de bijgaande brief.
Conform

18

Capaciteit handhaving
Op advies van het LBT, besluit het college:
1. Prioriteit te geven aan controle en handhaving door BOA’s in WC
Walburg en hiervoor extra capaciteit beschikbaar te maken.
2. Hiervoor financiële ruimte beschikbaar te stellen van circa € 27.600,-.
3. Een budget beschikbaar te stellen voor de coördinatie van Corona
gerelateerde inzet van handhaving voor de periode tot 1-7-2021 ter
waarde van €40.000,4. De extra kosten voor de inzet van BOA's en de coördinatie hiervan in
te dienen bij het rijk als noodzakelijke kosten gemaakt als gevolg van
Corona.
Conform

19

Capaciteit coördinatie Tijdelijke Wet Maatregelen
Op advies van het LBT, besluit het college:
1.Extra Juridische capaciteit van 12 uur per week beschikbaar te stellen door her
prioritering ten behoeve van duiding en advisering m.b.t. de Als blijkt dat deze capaciteit
onvoldoende is dan wordt aanvullende juridische ondersteuning ingehuurd van het JKC;
2.Middels her prioritering een 1 e achtervang voor de adviseur veiligheid (ARB)
beschikbaar te stellen. Als blijkt dat deze capaciteit onvoldoende is, inhuur van extra
ARB-capaciteit gekeken;
3.In kaart te brengen hoeveel extra capaciteit voor Communicatie nodig is in 2021 voor
Corona, waarvoor een DVO met de SCD wordt afgesloten.
Conform

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020,
met een getal van 19 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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