Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 22 JUNI 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/

Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021

Onderwerp/Besluit

nummer

1

Vaststellen van de agenda d.d. 22 juni 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 15 juni 2021
Conform

3

2021-0075540

Bouwbeleidsplan 2021 + Evaluatie 'Bouwbeleidsplan 2020' - Brief
aan de raad
Het college besluit:
1. In te stemmen met de 'Evaluatie – Bouwbeleidsplan 2020'
2. Het 'Bouwbeleidsplan 2021' vast te stellen
3. Het 'Bouwbeleidsplan 2021' de dag na bekendmaking in werking te
laten treden
4. Het 'Bouwbeleidsplan 2020' de dag na bekendmaking van beslispunt 3
te laten intrekken
5. De raad te informeren over het 'Bouwbeleidsplan 2021' en de
'Evaluatie – Bouwbeleidsplan 2020' via bijgevoegde brief.
Conform

4

2021-0078331

Anterieure overeenkomst Develweg 1 Heerjansdam - Adviesnota
1. een anterieure overeenkomst te sluiten voor de bedrijfslocatie (incl.
woning) met paardenhouderij aan de Develweg 1 te Heerjansdam;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform

5

2021-0078334

Anterieure overeenkomst Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan
2A te Heerjansdam - Adviesnota
1. een anterieure overeenkomst te sluiten voor een
bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouw van een
levensloopbestendige seniorenwoning op het perceel kadastraal bekend
als gemeente Heerjansdam, sectie A, nummer 2440, plaatselijk bekend
als Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan te Heerjansdam met
voorlopig huisnummer 2A;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening te besluiten geen
exploitatieplan voor dit bouwplan vast te stellen.
Conform

6

2021-0068584

Subsidievaststelling Stichting 4-5 mei 2020 - Adviesnota
Het college besluit:
1. De subsidie voor Stichting 4-5 mei voor 2020 definitief vast te stellen
op € 15.000,-- en het resterende bedrag van € 13.246,14 niet terug te
vorderen.
Aangehouden
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2021-0080598

Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021

Vaststelling subsidie 2020 Diverz - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. in te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2020 van Diverz
ende subsidie 2020 Diverz definitief vast stellen op € 1.924.435,-2. in te stemmen met het verzoek van Diverz om een
bestemmingsreserve van € 50.000,-- te vormen voor de uitvoering van
de Buurtaanpak (extra inzet opbouwwerk)
3. de raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het jaarverslag
2020 van Diverz.
Conform

8

2021-0081921

Evenementenbeleid - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het Evenementenbeleid gemeente Zwijndrecht vast te stellen
2. De beleidsregels evenementenvergunningen gemeente Zwijndrecht
vast te stellen
3. Het verslag, de reactie en de weging naar aanleiding van de
inspraakprocedure vast te stellen
4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het
vaststellen van het evenementenbeleid gemeente Zwijndrecht en de
beleidsregels evenementenvergunningen gemeente Zwijndrecht.
Besluit 1,2 en 3 Niet Conform
Besluit 4 conform.

Nieuw besluit 1: De notitie inspraakreacties evenementenbeleid
vast te stellen.
Nieuw besluit 2: Het evenementenbeleid gemeente Zwijndrecht
vast te stellen.
Nieuw besluit 3: De beleidsregels evenementen vergunningen
gemeente Zwijndrecht vast te stellen.

9

2021-0081738

Raadsinformatiebrief kindermishandeling - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Door middel van een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te
informeren over de voortgang aanpak kindermishandeling
Conform

10

2021-0071980

Overname Hoge Devel BV en transformatie van deze BV in
Sportbedrijf Zwijndrecht BV - Adviesnota
Het college besluit:
1. De Hoge Devel BV over te nemen.
2. Na overname van de Hoge Devel BV deze te transformeren in
Sportbedrijf Zwijndrecht BV.
3. in eerste aanleg de exploitatie en het beheer van zwembad de Hoge
Devel onder te brengen bij Sportbedrijf Zwijndrecht BV.
Conform
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2021-0069137

Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021

Jaarverslag 2020 gemeentearchivaris - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het verslag van de gemeentearchivaris over 2020 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 2020 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

12

2021-0082532

Aangepaste Jaarstukken 2020 + Addendum - Adviesnota
1. Het addendum aan de jaarstukken 2020 toe te voegen.
2. De jaarstukken 2020 zoals benoemd in voorstel / conceptbesluit
(nummer 20231-0062589) te beschouwen als het document inclusief het
addendum.
Het college besluit:
1. Aangepaste jaarstukken 2020 vaststellen.
2. De wijzigingen in vorm van een addendum aan de raad aan te
bieden.
Conform
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2021-0083000

Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021

Bewegen in de openbare ruimte - Raadsvoorstel
De raad voor te stellen om:
1. Budget ter beschikking te stellen voor de tijdelijke plaatsing van zeven
beweegtoestellen in het Develpark voor een periode van één jaar (pilot)
en de kosten ad € 24.000,- te dekken uit de reserve COVID-19 en de
begroting hiertoe aan te passen.
2. Budget ter beschikking te stellen voor de tijdelijke plaatsing van zeven
beweegtoestellen in de wijk Walburg voor een periode van één jaar
(pilot) en de kosten ad € 24.000,- te dekken uit de reserve COVID-19 en
de begroting hiertoe aan te passen.
3. Budget ter beschikking te stellen voor de permanente plaatsing van
drie calisthenicstoestellen ad € 8.000,-, en deze te dekken uit de reserve
COVID-19 en de begroting hiertoe aan te passen.
4. In te stemmen met het uitzetten van een recreatieve hardlooproute in
Zwijndrecht voorzien van QR-codes.
Het college besluit:
5. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling de opdracht te geven om
een onderzoek in te stellen naar de beweegbehoefte van de inwoners
van Zwijndrecht in de openbare ruimte.
Conform

14

2021-0079577

Jaarverslag Handhaving Kinderopvang - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. Het jaarverslag kinderopvang 2020 vast te stellen.
2. In te stemmen met het publiceren van de gegevens.
3. De Raad te informeren over het uitgevoerde toezicht en de
handhaving op de Wet Kinderopvang in 2020 door middel van
ingesloten raadsbrief.
Conform

,

sadadasd

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021,
met een getal van 14 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
De secretaris,

De burgemeester,
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