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0.

VASTSTELLEN VN DE AGENDA – 4 februari 2020

1.

Besluitenlijst d.d. 28 januari 2020
Conform

2.

2020-15841

2

Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan HOA - Develpark,
Munnikensteeg 50 (realisatie crematorium)
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. de digitale versie van het bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan HOA Develpark, Munnikensteeg 50' met het identificatienummer
NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50-3001 en de digitiale ondergrond met bestandsnaam
o_NL.IMRO.0642.BP17munnikenstg50-3001.dxf vast te stellen;
2. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan
HOA - Develpark, Munnikensteeg 50', zoals opgenomen in bijlage 2 van dit
raadsvoorstel, vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. kennis te nemen van de toepassing van de Coördinatieverordening Zwijndrecht.
Conform

3.

2020-15860

Aanpassing mandaten i.v.m. WNRA
Het college besluit:
Het op 15 december 2015 verleende mandaat m.b.t. de personele aangelegenheden qua
terminologie aan te passen aan de WNRA;
Conform

4.

2020-15914

Anterieure overeenkomst Ruimte voor ruimte
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan de planologische procedure om het bouwvlak van de
glastuinbouw aan de Langeweg 480-A te verwijderen en de agrarische bedrijfswoningen
te wijzigen naar burgerwoningen.
2. Hiervoor een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer aan te gaan.
Conform

5.

2019-15870

Stand van zaken Watertoren
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de brief aan de gemeenteraad inzake voortgang watertoren en
watertorenterrein.
Conform
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6.

2020-15926

B & W - Besluitenlijst d.d. 28 januari 2020

3

Onderwerp/Besluit

Voortgangsrapportage De Volgerlanden per 1 december 2019 (met vertrouwelijk
bijlage)
Het college besluit:
de Voortgangsrapportage De Volgerlanden per 1 december 2019 vertrouwelijk naar de
raad te sturen.
Conform

7.

2020-15933

Project Realisatie Overeenkomst Euryza, Deelproject LM
Het college besluit:
1. Tot het aangaan van de Projectrealisatie-overeenkomst "Euryza" Locatie Zwijndrecht
Plandeel 1 Deelproject L en M, waarvan de meest recente conceptversie (d.d. 13 januari
2020) als bijlage bij deze Adviesnota gaat.
2. De portefeuillehouder Euryza, en bij ontstentenis diens plaatsvervanger, te
volmachtigen om in voorkomende gevallen te mogen besluiten tot in het verlengde van
het van u bij dezen gevraagde collegebesluit liggende wijzigingen van dan wel
aanvullingen op de in deze Adviesnota bedoelde PRO L en M.
Conform

8.

2020-15912

Wet Kwaliteitsborging
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Wet kwaliteitsborging welke door de Eerste Kamer is
aangenomen;
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgaande brief
Conform met aanpassing van besluit 1:
Kennis te nemen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen welke door de
Eerste Kamer is aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 4 februari 2020, met een getal van 9 volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

