Openbare besluitenlijst

van de
VERGADERING VAN
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

gehouden op: 5 JANUARI 2021

Aanwezig:
de heer Hein van der Loo – burgemeester
de heer Tycho Jansen – wethouder
de heer Jos Huizinga – wethouder
de heer Ronald de Meij - wethouder
mevrouw Ella Croonenberg-Borst – secretaris

Afwezig:
mevrouw Jacqueline van Dongen – wethouder

1/7
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Volg
nr

Datum/
nummer

Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021

Onderwerp/Besluit

1

Vaststellen van de agenda d.d. 5 januari 2021

2

Openbare besluitenlijst d.d. 15 december 2020
Aangehouden

3

2020-0166379

Circulaire wijk - Adviesnota
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat het niet is gelukt om een
intentieovereenkomst met Woonkracht 10 en Waterschap Hollandse
delta te sluiten en als gevolg daarvan te stoppen met de pilot circulaire
wijkrenovatie.
2. De opgedane kennis en inzichten van de afgelopen twee jaar te
borgen voor mogelijke toepassing op een later tijdstip.
Aangehouden

4

2020-0166334

Aanvulling - gebiedsontwikkeling - op Welstandsnota Zwijndrecht
2013 - Brief aan de raad
Het college besluit:
1. De aanvulling op de welstandsnota met als titel 'Aanvulling
Welstandsnota Zwijndrecht 2013 - Gebiedsontwikkelingen' vast te
stellen;
2. De inwerkingtreding van de aanvulling op de Welstandsnota
Zwijndrecht 2013 te bepalen op de dag na publicatie;
3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren.
Conform

5

2020-0167140

Bestuurlijke voortgangsrapportage november 2020
Het college besluit:
de bestuurlijke voortgangsrapportage projecten november 2020 vast te
stellen en de raad met de bijgaande brief te informeren.
Conform met een aanvullend besluit 2;
Te onderzoeken of deze voortgangsrapportage over de GREX projecten
geïntegreerd kan worden met de voortgangsrapportages van de IP projecten
en de overige lopende projecten.

6

2020-0168969

Omgevingsvergunning Mimosastraat 4 (zes patiowoningen) Adviesnota
Het college besluit:
1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van zes
patiowoningen aan de Mimosastraat 4;
2. geen exploitatieplan vast te stellen;
3. bijgaande brief ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform
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2020-0157384

Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021

Wijziging van de Verordening op de Heffing en Invordering van
Leges Gemeente Zwijndrecht 2021, eerste wijziging. - Brief aan de
raad
Het college besluit:
1. de bijgaande Wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van leges Gemeente Zwijndrecht 2021, eerste wijziging, vast
te stellen.
2. de raad door middel van bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren
over de door het college vastgestelde eerste wijziging van de
Verordening op de heffing en invordering van Leges Gemeente
Zwijndrecht 2021.
Conform

8

2020-0175995

Beantwoording schriftelijke vragen ABZ inzake parkeren grote
Voertuigen – Brief aan de raad
Het college besluit:
Middels bijgevoegde brief aan de gemeenteraad de schriftelijke
vragen inzake het parkeren van grote voertuigen te beantwoorden.
Conform

9

2020-0163401

Uitgangspunten uitwerking beheervorm nieuw zwembad Adviesnota
Het college besluit:
1. De notitie uitgangspunten uitwerking beheervorm Sportbedrijf
Zwijndrecht vast te stellen;
De raad te informeren over deze uitgangspunten middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
Conform

10

2020-0175216

Update actualiteit rangeerterrein Kijkhoek (nummer 27) –
Brief aan de raad
Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de actualiteiten
rondom rangeerterrein Kijfhoek.
Conform
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Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021,
met een getal van 10 volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

De secretaris,

De burgemeester,
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