Besluitenlijst

Nummer
Jaar

17
2020

van de
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 12 mei 2020
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, derde lid, van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
en gelet op de maatregelen die i.v.m. de Coronacrisis plaatsvinden, heeft de vergadering
via de Teams App plaatsgevonden.

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

GEMEENTE ZWIJNDRECHT
Volg

Datum/

nr

nummer

B & W - Besluitenlijst nr. 17 d.d. 12 mei 2020
Onderwerp/Besluit

0.

Vaststellen van de agenda

1.

Besluitenlijst nr. 16 d.d. 28 april 2020
Conform

2.

2020-16081

2

Uitkomsten Gezamenlijk Veiligheidsbeeld en Veiligheidsmonitor 2019
Het college besluit:
De raad met bijgaande brief te informeren over de uitkomsten van het Gezamenlijk
Veiligheidsbeeld en de Veiligheidsmonitor 2019.
Conform met mandaat aan de portefeuillehouder om een aantal tekstuele
aanpassingen te doen.
Nieuw besluit 2:
Het college besluit een ambtelijke integrale verdiepingsslag te laten maken op de
analyse.

3.

2020-15982

Tussenstand van zaken Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2023.
Het college besluit:
De gemeenteraad de stand van zaken te melden van het in 2015 vastgestelde
Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2023.
Conform

4.

2020-16097

Zienswijze concept programmabegroting 2021 NRIJ
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de concept programmabegroting
2021 van de GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde naar voren te brengen;
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept jaarstukken 2019 van de GR
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.
Conform

5.

2020-16098

Brief aan OCD over bezuiniging
Het college besluit:
De directeur van het OCD een brief te sturen naar aanleiding van het besluit van de raad
om het onderzoeksbudget voor 2021 en verder te schrappen.
Conform met mandaat aan de portefeuillehouder om een aantal tekstuele
aanpassingen te doen.

6.

2020-16101

Subsidieregeling beschermd wonen 2020
Het college besluit:
1. De subsidieregeling beschermd wonen 2020 vast te stellen ter bevordering van de
transformatie binnen beschermd wonen;
2. De subsidieregeling te laten gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
Conform
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7.

2020-16095
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Onderwerp/Besluit

Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale arbeidsvoorwaarden Drechtsteden/
Zuid-Holland Zuid
Het college besluit:
1. De Bevoegdhedenovereenkomst Overleg lokale arbeidsvoorwaarden Drechtsteden/
Zuid-Holland Zuid vast te stellen;
2. De Bevoegdhedenovereenkomst NGO 2018 in te trekken.
Conform

8.

2020-16103

Jaarstukken VZHG 2019
Het college besluit:
in te stemmen met de jaarstukken 2019 van de VZHG
Conform

9.

2020-16028

Verwerving perceel aan de Heer Janstraat in Heerjansdam
Het college besluit:
1. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad tot de aankoop van een perceel aan
de Heer Janstraat te Heerjansdam;
2. De portefeuillehouder grondbedrijf volmacht te geven om te besluiten tot de
koopovereenkomst;
3. Te onderzoeken of op deze bouwlocatie invulling gegeven kan worden aan de motie
"eerste bewoner, eerste verkoopprijs" d.d. 14 mei 2019;
4. Aan de raad een krediet te vragen voor de verwerving van het perceel en de
voorbereiding van de woningbouwontwikkeling.
Conform

10.

2020-16104

Zienswijze concept begroting 2021 GR Drechtwerk
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen geen zienswijze over de concept begroting 2021 van de GR
Drechtwerk in te dienen;
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR
Drechtwerk.
Conform

11.

2020-16068

Beantwoording vragen raad ondernemers in verband met coronacrisis
Het college besluit:
1. Bijgevoegde brief te sturen naar de raad.
Conform

12.

2020-16079

Herstel persleiding P. Zeemanstraat
Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitgewerkte plan voor het herstel van de persleiding nabij de P.
Zeemanstraat;
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van het aanbestedingsbeleid;
3. De raad te vragen het benodigde uitvoeringskrediet € 750.000 beschikbaar te stellen.
Conform
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2020-16088
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Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden De Toorts
(Pieter de Hoochstraat)
Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende
ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van 7 woningen op de locatie De Toorts (Pieter
de Hoochstraat) en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen;
2. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden als
bedoeld in de Wet geluidhinder vanwege railverkeerslawaai (spoortraject RotterdamDordrecht) voor 7 woningen en het ontwerpbesluit gelijktijdig met de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage te leggen;
3. Indien gedurende de termijn van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend
op het ontwerpbesluit hogere waarden, het ontwerpbesluit hogere waarden te
beschouwen als een definitief besluit hogere waarden;
4. Bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform

14.

2020-16080

Jaarverslag gemeentearchivaris 2019
Het college besluit:
1. Het verslag van de gemeentearchivaris over 2019 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 2019 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 (RIB) toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
4. De informatiemanager deel te laten nemen aan het Strategisch Informatie Overleg
(SIO).
Conform

15.

2020-16105

Zienswijze concept begroting 2021 DGJ
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. Bijgevoegde zienswijze over de concept begroting 2021 en de bestemming van het
jaarresultaat 2019 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd
Zuid-Holland Zuid in te dienen;
2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke
regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.
Conform

16.

2020-16107

Zienswijze ontwerp begroting 2021 en bestemming jaarresultaat 2019 VRZHZ
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de
bestemming van het jaarresultaat 2019 in te dienen;
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2019.
Conform met tekstmandaat aan de portefeuillehouder.
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Eerste bestuursrapportage 2020
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1) In te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten voor 2020: 874.000 en voor
2021: 175.000 euro, zoals vermeld in het raadsvoorstel;
2) In te stemmen met het faseren van investeringsbudgetten 2020; zoals vermeld in het
raadsvoorstel;
3) In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 1.6;
4) In te stemmen met de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de Eerste
bestuursrapportage 2020 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen;
Conform

18.

2020-16115

Zienswijze ontwerpbegroting 2021 OZHZ
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de
bestemming van het jaarresultaat 2019 in te dienen;
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019.
Conform

19.

2020-16099

Jaarplan handhaving en beantwoording raadsvragen handhaving
Het college besluit:
1- Het jaarplan handhaving vast te stellen;
2- De schriftelijke raadsvragen over de inzet en inhuur van BOA's te beantwoorden;
3- Het jaarplan handhaving en de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen over de
inzet en inhuur van BOA's middels bijgevoegde raadsinformatiebrief integraal te delen
met de raad.
Conform met mandaat aan de portefeuillehouder enkele aanpassingen te doen.

20.

2020-16110

Verlenging BI-zone Groote Lindt
Het college besluit:
1. De Raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het ingediende
verzoek van Stichting BI-zone Groote Lindt;
2. Gemeentebelastingen Drechtsteden te verzoeken aan de Stichting BI-zone de Groote
Lindt de gegevens te leveren om te komen tot een verlenging van de BI-Zone Groote
Lindt.
Conform
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Gymzaal Heer Oudelands Ambacht, definitief ontwerp en krediet
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp van de gymzaal Heer Oudelands Ambacht
d.d. 31 maart 2020 en de raad hierover te informeren;
2. Op grond van artikel 147 lid 2 van de gemeentewet aan de raad voor te stellen krediet
beschikbaar te stellen van € 2.680.000,-- voor de bouw van een gymzaal in de wijk Heer
Oudelands Ambacht;
3. De zonnepanelen als aparte investering te activeren en in 20 jaar af te schrijven.
Conform met uitzondering van bijlage 6.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 mei
2020, met een getal van 22 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

