Besluitenlijst

Nr.
Jaar

31
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
gehouden op : 22 september 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

Secretaris
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Onderwerp/CONCEPT Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 30 d.d. 15 september 2020
Conform

2.

2020-16235

Geactualiseerd verzuimbeleid en - handreikingen
Het college besluit:
1. Het verzuimbeleid "aandacht voor elkaar" Drechtsteden/ZHZ vast te
stellen.
2. Het ziekteverzuimbeleid (2014) in te trekken.
Conform

3.

2020-16265

Grote aanpak Jeroen Boschlaan
Het college besluit:
1. De raad te vragen om in te stemmen met het beschikbaar stellen van €
2.305.000,- krediet om over te kunnen gaan tot de aanbesteding van het
project Grote aanpak Jeroen Boschlaan.
2. De raad te vragen om in te stemmen met het voteren en beschikbaar
stellen van € 225.000 aanvullend krediet voor duurzaamheidsmaatregelen
waarvan € 175.000 voor het afkoppelen van het regenwater.
Aangehouden

4.

2020-16248

Rioolvervanging Slagveld en omgeving
Het college besluit:
De raad te vragen om vooruitlopend op de Grote aanpak van Slagveld €
860.000 beschikbaar te stellen voor de eerste fase, rioolvervanging in het
Slagveld en omgeving.
Conform er van uitgaande dat de kapitaalslasten worden gedekt uit
de rioolheffing, met een tekstmandaat aan de portefeuillehouder op
de financiële paragraaf in het raadsvoorstel.

5.

2020-16273

Regionaal Convenant aanpak Woonoverlast
Het college besluit:
In te stemmen met akkoordverklaring van de burgemeester in het Regionaal
veiligheidsoverleg inzake het Regionaal Convenant aanpak Woonoverlast;
Conform
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6. 2020-16282

Onderwerp/CONCEPT Besluit

Vertegenwoordiging op en moties voor ALV van VNG
Het college besluit:
1. zich op de digitale ALV van de VNG op 25 september 2020 te laten
vertegenwoordigen door de griffier
2. in te stemmen met de tot nu toe ingediende moties, conform het
preadvies van het VNG-bestuur
3. de griffier te adviseren te stemmen conform uw besluiten aangaande de
ALV.
Conform met aanvullende besluit 4: . De raad na afloop van de ALV
te informeren over de resoluties waarmee wij hebben ingestemd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 29 september 2020, met een getal van 7 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

